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 تكدٖي

منهج حياة لكل مسلم فهو الرسول ادلبلغ عن اهلل وىو  سرية النيب  
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّ  األسوة واإلمام والقدوة ، قال تعاىل:

 [ وقال تعاىل:12]األحزاب:  َّ جم هل مل خل حل جل مك لك

 [46]النساء:  َّيةاآل.....مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ 
 حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاىل:  

 فاهلل سبحانو وتعاىل أمر بطاعة الرسول . [08]النساء: َّ خن
القدوة ادلاثلة أمام و أخرب أن طاعتو طاعة هلل عز وجل والرسول ىو البشر و 

اخللق يف كيفية العبادة والسلوك والتعامل حسبما شرع اهلل وأراد خللقو، 
فإن سريتو تطبيق عملي للوحي الذي أنزل إليو، ويف فهم الكتاب وذلذا 

العزيز والسنة ادلطهرة حنتاج لسريتو الفعلية والقولية والتقريرية حىت نوقع 
 النصوص مكاهنا وحنقق مقاصدىا ومناطاهتا. 

داعية هبيئتو وسلوكو وخلقو وتعاملو كما   وقد كان رسول اهلل  
، ومن ىنا اتسعت سريتو لتشمل كافة كان داعية بقولو وأمره وهنيو

 جوانب احلياة وحاجات اإلنسان ادلتعددة حبسب األحوال واألزمان. 
ويف دراسات السرية النبوية كانت العناية بادلنهجية يف الدراسة  

وحتقيق النصوص والوقائع مع نشر كتب الًتاث واستخراج ما فقد منها، 



 

 4 

هد العلمي يف توجيو الدراسات مث كانت الدراسات التطبيقية مثرة ىذا اجل
والبحوث العلمية خلدمة السرية النبوية، وقد تظافرت عليو مهم ثلة من 
األساتذة والرواد يف ىذا العصر من أمثال شيخنا ادلفضال الدكتور أكرم 
ضياء العمري الذي محل الراية وعلق اجلرس فتجاوبت لندائو أصداٌء 

اليوم دراسات السرية النبوية  فحملت الراية وشقت الطريق، وقد أصبحت
النصوص لتحييها وحتيي هبا  يف ذات منهجية علمية واضحة تنفخ الروح

 .  القلوب ادلؤمنة العاملة بدينها وادلتأسية بإمامها وقدوهتا رسول اهلل 
وىذه الدراسة اليت نقدم ذلا ىي من الدراسات التطبيقية ألخالق  

تشاره، وما أحوج األمة اليوم إىل مثلها وأثرىا يف قبول اإلسالم وان النيب 
  .)إذ مقتضى العلم العمل( لتعيد الصلة والربط بني العلم والعمل

وما تفرق ادلسلمون وتأخروا إال حني حصل الفصام النكد بني  
العلم والعمل، حيث صار العلم حرفة وصنعة من الصنائع يكتسب هبا 

لذي مقصودة وغايتو العمل ادلرء يف دنياه، وأقصد بذلك العلم الشرعي ا
 واالنصباغ بو حىت يكون ىوية وممارسة سلوكية ومهارة تربوية اجتماعية. 

وىذه الدراسة اجتهدت الباحثة حتت إشرايف يف جامعة أم القرى،  
إلظهار نصوصها وإثبات وقائعها لتكون قدوة للمسلمني وتطبيقًا ماثاًل 

 –أسي واالقتداء ، وقد وفقت يف احملبة والتأليف والت ألثر ُخلق النيب 
يف عرض نصوص ووقائع السرية ادلتعلقة بالشمائل  –وهلل احلمد 

واألخالق النبوية وبيان أثرىا يف قبول اإلسالم وانتشاره يف الزمن النبوي 
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مث استمر أثرىا وصداىا بعده على أيدي من سلكوا سلوكو وتأسوا 
 بأخالقو قروناً عدة. 

ة أخرى أعدت حتت إشرايف أيًضا عن وىذه الدراسة صنو لدراس 
أثر دالئل النبوة يف انتشار اإلسالم يف العهد النبوي ، وستنشر قريبًا  إن 

 شاء اهلل. 
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 املقدمـــــة

تٝمديُف، َوَٟمُٕمقُذ  ًْ تٕمٞمٜمُُف، َوَٟمًتٖمٗمُرُه، َوَٟم ًْ إِنَّ اْْلَْٛمَد لِلِِ، َٟمْحٛمُدُه، َوَٟم

ـَ ََيِْدِه الُِل وَمََل ُُمِْمؾَّ ًَمُف،  ـَ ؾَمٞمَِّئ٤مِت َأقْمََمًمِٜم٤َم، ُِم ٜم٤َم َوَُم ًِ وِر َأْٟمُٗم ـْ ُذُ سم٤ِملِل ُِم

ـْ دَمِد ًَمُف وَ  ـْ ُيْْمِٚمْؾ وَمَٚم َٓ َوَُم َّٓ الِل َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ًمِّٞم٤م ُمْرؿِمدا، َوَأؿْمَٝمُد َأْن 

ْيَؽ ًَمُف، وضمٕمٚمٜم٤م  ،وأيمرُمٜم٤م سمخػم ٟمٌل أرؾمؾ ،ظمّمٜم٤م سمخػم يمت٤مب أٟمزل َذِ

 ،حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف وأؿمٝمد أنّ  ،سم٤مإلؾمَلم ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس

قمغم حمٛمد  ، اًمٚمٝمؿ صكمأرؾمٚمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ،ُمـ ظمٚم٘مف وظمٚمٞمٚمف وصٗمٞمف

 ،قمغم آًمف وصحٌف وُمـ اهتدى هبديف وؾم٤مر قمغم هنجف إمم يقم اًمديـو

واطمنمٟم٤م ذم زُمرشمف ُمع اًمٜمٌٞملم  ،اًمٚمٝمؿ أطمٞمٞمٜم٤م قمغم ؾمٜمتف وأُمتٜم٤م قمغم ُمٚمتف

 .وطمًـ أوًمئؽ رومٞم٘م٤ًم  واًمّم٤مْللم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء

 أُم٤م سمٕمد:

ؾمػمة رؾمقل رب اًمٕم٤معملم،  دراؾم٦م، ٤ٌمطمثقنُم٤م يٕمتٜمل سمف اًم وم٢من أطمّؼ 

 .ًمٜم٤مس أمجٕملم، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ورمحتف إمم ا

 ٺ ڀ ڀ ڀ)ومٝمق ؾمٞمد اًمدقم٤مة وإُم٤مُمٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
(2)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .46-45ؾمقرة إطمزاب، آي٦م: (1)
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ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اْلًٜم٦م، يمَم اًم٘مدوة وإؾمقة وهق 

(ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ)
(2)

. 

ذم اًمدقمقة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وُمـ ًمقازم ذًمؽ، ًمزوم ؾمٌٞمٚمف 

(ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ)
(1)

. 

وًمزوم آىمتداء سمف ذم أظمَلىمف وؿمَمئٚمف اًمتل اُمتدطمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

(ں ں ڱ ڱ ڱ)طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
(3)

. 

حتقي ضمقاٟم٥م ؿمتك، وشمثػم  ؾمػمة اعمّمٓمٗمك يمَم أّن 

 آهتَمم ُمـ وضمقه قمدة، طمٞم٨م ضمٕمؾ الِل شمٕم٤ممم ذم ؿمخّمٞمتف 

 ؾمٕم٦م وؿمٛمقًٓ ٕطمقال وأدوار ُمتٕمددة.

وؿمٝمد ًمف  ،لِل، اًمذي ٟمجح ذم دقمقشمفومٝمق اًمداقمل إول إمم ديـ ا * 

 سمذًمؽ إشم٤ٌمع وإقمداء.

وهق ص٤مطم٥م اخلٚمؼ اًمرومٞمع اًمذي اؾمتٓم٤مع هبذه إظمَلق اًمٗم٤موٚم٦م  * 

 ٟمنم اإلؾمَلم ومتٙمٞمٜمف ذم ىمٚمقب أشم٤ٌمقمف.

* وهق اعم١مؾمس عمجتٛمع هم٤مي٦م ذم اًمرىمل اًمًٚمقيمل إظمَلىمل 

 وآضمتَمقمل.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .21ؾمقرة إطمزاب، آي٦م: (1)

 .108ؾمقرة يقؾمػ، آي٦م:  (2)

 .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ، آي٦م: (3)
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 ة.شم٤ًمىمٓم٧م أُم٤مُمٝم٤م يمٞم٤مٟم٤مت ودول يمثػم ٟمٌل أُم٦موهق  * 

 وهق اًم٘م٤مئد اعمٔمٗمر ذم ُمٞمدان اعمٕمريم٦م. * 

 وهق اًم٘م٤ميض اًمذي يٗمّمؾ ذم اخلّمقُم٤مت سمٕمٚمؿ وقمدل. * 

ًمت٘مقم سمحٛمؾ اًمرؾم٤مًم٦م  :وهق اعمٕمٚمؿ واعمريب اًمذي يريب ومئ٤مت ُمتٜمققم٦م * 

 وإطم٤ًمن شمٓمٌٞم٘مٝم٤م.

وطمًـ  ،وهق إب اًمذي اؾمتٖمرب سمٕمض ضمٗم٤مه اًمٕمرب قم٤مـمٗمتف * 

 وشمٕم٤مُمٚمف ُمع أسمٜم٤مئف. ،شمرسمٞمتف

ًمزوج اًمذي اضمتٛمع قمٚمٞمف سمٞمتف ومٗمْمٚمٜمف زوضم٤مشمف قمغم ُمتع اْلٞم٤مة وهق ا *

 اًمدٟمٞم٤م.

وظم٤مص٦م  وم٤مٓـمَلع واًمتزود ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل اًمٙمريؿ 

يدومع اعمًٚمؿ ، اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مظمَلق اًمٜمٌل 

واعمًٚمٛم٦م ٟمحق إؾمَلُمف ويِمقىمف إمم ُمٕمروم٦م اًمٙمثػم قمـ هذه اًمِمخّمٞم٦م 

 واًم٥ًٌم ذم ٟمج٤مح واٟمتِم٤مر اًمدقمقة اًمتل يم٤من هل٤م إصمر اًمٙمٌػم ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 هذه إظمَلق اًمرائٕم٦م اًمتل اشمّمػ هب٤م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم.

وهٜم٤م شمٙمٛمـ أمهٞم٦م هذه اًمدراؾم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م أصمر أظمَلق اًمٜمٌل 

ؾمقاء  ،ومٝمل دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م دقمقي٦م  ،ؾمَلم آ اٟمتِم٤مر ذم حمٛمد

تٝمؿ وضمٝم٧م اًمدقمقة إمم اعمًٚمٛملم ًمزي٤مدة إيَمهنؿ وحت٘مٞمؼ صدق ُمت٤مسمٕم

 ، أم وضمٝم٧م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم اًمذيـ يٛمٙمـ اًمت٠مصمػمًمٚمرؾمقل 

واًمِمَمئؾ اًمٗم٤موٚم٦م اًمتل متٞمز ؿمخّمٞمتف ومٞمٝمؿ ُمـ ظمَلل سمٞم٤من هذه إظمَلق 
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 وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمـ إُمقر اًمتل شم١مصمر ذم اعمدقمق، ُمٕمرومتف ،

وشم٠مصمره سم٠مظمَلق ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م، ويمثػمًا ُم٤م يٌدأ اًمٜم٤مس سم٤مًمتٕمرف قمغم 

 ظمَلل اًمٜمٔمر ذم أظمَلق وؿمَمئؾ أقمَلُمٝم٤م وىم٤مدهت٤م. إدي٤من واعمذاه٥م ُمـ
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ٚفٝ٘  ،ٚمشا٥ً٘ نُاٍ أخالم ايٓيب  

 َبحجإ : 

  :ٍٚايٓيب بايتعسٜف املبحح األ. 

 أخالق٘ ايجاْٞ:  املبحح ٚبعد  قبٌ ايبعج١

 .ايبعج١

 دـــالتنهً
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  : ايتعسٜف بايٓيباملبحح األٍٚ
 

ـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمقمٌداعم  سمـقمٌدالِل هق حمٛمد سمـ

سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ اىميص سمـ يمَلب 

سمـ اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمي سمـ ٟمزار سمـ 

ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من
(2)

. 

آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة  :هل أُمف و

وهل يقُمئذ شمٕمد أومْمؾ اُمرأة ذم ىمريش ٟم٤ًًٌم وُمقوٕم٤ًم،  ،سمـ يمَلب

ه٤م ؾمٞمد سمٜمل زهرة ٟم٤ًًٌم وذوم٤مً وأسمق
(1)

. 

آُمٜم٦م و رؾمقل الِل واًمدٓمٚم٥م قمٌداعم  سمـقمٌدالِل شمقذم

طم٤مُمؾ سمف أم رؾمقل الِل 
(3)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، دار اعمٕمروم٦م، 2اسمـ هِم٤مم، أسمقحمٛمد، قمٌداعمٚمؽ سمـ هِم٤مم اعمٕم٤مومري: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، )ط (1)

 . 25، ص1م(، ج2001هـ، 1422سمػموت، 

سمـ ؾمٕمد اًمٌٍمي: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓمٞم٦م، اسمـ ؾمٕمد، حمٛمد  (2)

 .49، ص1ج (،1997هـ/ 1418، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3ط

اًمٌٞمٝم٘مل، أسمق سمٙمر، أمحد سمـ اْلًلم: دٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م  (3)

-هـ1419، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3)شمٕمٚمٞمؼ: قمٌداعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، ط

 .187ص ،1ج م(،2008
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ٓمٚم٥م، قمٌداعم أرؾمٚم٧م إمم ضمده وقمٜمدُم٤م ووٕمتف أُمف 

ودظمؾ سمف اًمٙمٕم٦ٌم، وم٘م٤مم يدقمق الِل ويِمٙمر ًمف ُم٤م أقمٓم٤مه، صمؿ ظمرج سمف إمم 

ًمروٕم٤مءا ومدومٕمف إًمٞمٝم٤م، واًمتٛمس ًمرؾمقل الِل ، أُمف
(2)

. 

 ُمع أُمف آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م وضمده ويم٤من رؾمقل الِل 

ريد سمف ذم يمَلءة الِل وطمٗمٔمف يٜمٌتف الِل ٟم٤ٌمشم٤ًم طمًٜم٤مً، عم٤م ي ،ٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿقمٌداعم

ؾم٧م ؾمٜملم شمقومٞم٧م أُمف آُمٜم٦م  الِلُمـ يمراُمتف، ومٚمَم سمٚمغ رؾمقل 

ٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ، ويم٤من يقوع ًمٕمٌد قمٌداعم ويمٗمٚمف ضمده ،سمٜم٧م وه٥م

ٙمٕم٦ٌم، ومٙم٤من سمٜمقه جيٚمًقن طمقل ومراؿمف ذًمؽ اعمٓمٚم٥م ومراش ذم فمؾ اًم

طمتك خيرج إًمٞمف، ٓ جيٚمس قمٚمٞمف أطمد ُمـ سمٜمٞمف إضمَلًٓ ًمف، ومٙم٤من رؾمقل 

ومٞم٠مظمذه أقمَمُمف ي٠ميت وهق همَلم، طمتك جيٚمس قمٚمٞمف،  الِل 

اسمٜمل ومقالِل  ،ٓمٚم٥م إذا رأى ذًمؽ ُمٜمٝمؿ دقمقاقمٌداعم ظمروه قمٜمف، ومٞم٘مقلًمٞم١م

ًح فمٝمره سمٞمده، وينه ُم٤م إن ًمف ًمِم٠مٟم٤ًم، صمؿ جيٚمًف ُمٕمف قمغم اًمٗمراش، ويٛم

يراه يّمٜمع
(1)

. 

ـ قمٌداعم صمَمين ؾمٜملم هٚمؽ ومٚمَم سمٚمغ رؾمقل الِل  ٓمٚم٥م سم

وآواه وطمٗمٔمف ومل يًٚمٛمف ًمألقمداء،  ومرقم٤مه ،ـم٤مًم٥م ققمٛمف أسم ه٤مؿمؿ ومتٙمٗمٚمف

والِل شمٕم٤ممم يٙمٚم١مه وحيٗمٔمف وحُيقـمف ُمـ  وَمَِم٥مَّ رؾمقل الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمًٝمٞمكم، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌدالِل سمـ أمحد سمـ أيب اْلًـ، اخلثٕمٛمل:  (1)

، دار اًمٙمت٥م 1اًمروض إٟمػ )شمٕمٚمٞمؼ: جمدي سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٞمد اًمِمقري، )ط

 .284ص ،1ج اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، د.ت(،

 .170ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)
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سَمَٚمغ أن يم٤من رضُمًَل أىمذار اجل٤مهٚمٞم٦م، عم٤م يريد سمف ُمـ يمراُمتف ورؾم٤مًمتف، طمتك 

أومْمؾ ىمقُمف ُمروءة، وأطمًٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤ًم، وأيمرُمٝمؿ طم٤ًًٌم، وأطمًٜمٝمؿ 

ضمقارًا، وأقمٔمٛمٝمؿ طمٚمًَم، وأصدىمٝمؿ طمديث٤ًم، وأقمٔمٛمٝمؿ أُم٤مٟم٦م، وأسمٕمدهؿ 

ُمـ اًمٗمحش وإظمَلق اًمتل شمدٟمس اًمرضم٤مل شمٜمزه٤ًم وشمٙمرُم٤ًم، طمتك يم٤من 

اؾمٛمف ذم ىمقُمف إُملم عم٤م مجع الِل ومٞمف ُمـ إُمقر اًمّم٤مْل٦م
(2)

ؿ أيمرُمف ، صم

الِل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م وأٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن وم٤مُمتثؾ 

 قم٤مئِم٦م ظمٚم٘مف  أم اعم١مُمٜملم ُم٤م أوطمل إًمٞمف طمتك وصٗم٧م

 شيم٤من ظمٚم٘مف اًم٘مرآن»سم٘مقهل٤م: 
(1)

. 

 
 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .183ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

اًمٜمقوي: حمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمديـ: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ  (2)

اْلج٤مج، يمت٤مب صَلة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م، سم٤مب ضم٤مُمع صَلة اًمٚمٞمؾ وُمـ ٟم٤مم قمٜمف أو 

-هـ1430، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 17ُمرض، )حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م، ط

 (.139-1736، ح)268ص ،6ج(م،  2009
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  أخالق٘  املبحح ايجاْٞ:

 ٚبعد ايبعج١ قبٌ ايبعج١
 

 قبٌ ايبعج١: أٚاًل: أخالق٘

قمغم اًمرقمل، ي٘مقل  ٤مئٛم٦مىم اًمٌٕمث٦مىمٌؾ  طمٞم٤مشمف  يم٤مٟم٧م

«:ىمٞمؾ:وأٟم٧م ي٤م رؾمقل شٟمٌل إٓ وىمد رقمك اًمٖمٜمؿ ُم٤م ُمـ

شٟمٕمؿ، يمٜم٧م أرقم٤مه٤م قمغم ىمراريط ٕهؾ ُمٙم٦م »الِل؟ىم٤مل:
(2)

. 

ُمٜمٝم٤م قمغم  وًم٘مد يم٤مٟم٧م هٜم٤مك إره٤مص٤مت شمٜمٌئ سمٜمٌقشمف 

 ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:

 أوٓ: اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م:

إن أول ُم٤م سمدىء سمف رؾمقل » ىم٤مًم٧م:  ومٕمـ اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م 

ُمـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م ذم اًمٜمقم، ومٙم٤من ٓ يرى رؤي٤م إٓ ضم٤مءت  الِل

شُمثؾ ومٚمؼ اًمّمٌح 
(1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر ا (1) خ٤مري: حمٛمد سـم إؾمَمقمٞمؾ سـم إسمراهٞمؿ سـم اعمٖمػمة: اجل٤مُمع اعم ًٌم

، 1وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف )حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، قم٤مدل ُمرؿمد، ط رؾمقل الِل 

م، يمت٤مب اإلضم٤مرة، سم٤مب رقمل اًمٖمٜمؿ 2011-هـ1432دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م/ دُمِمؼ، 

 (.2262ح) 277ص ،2ج قمغم ىمراريط،

ري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب سمدء اًمقطمل، سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل الِل اًمٌخ٤م (2)

، 226ص ،1ج (: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،3ح) 4، ص1ج. 
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 : شمًٚمٞمؿ اْلجر قمٚمٞمف:صم٤مٟمٞم٤م

: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل الِل  ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة

إين ٕقمرف طمجرًا سمٛمٙم٦م يم٤من يًٚمؿ قمكم ىمٌؾ أن أسمٕم٨م إين ٓ أقمرومف »

شأن
 (2)

. 

 ًمتحٜم٨م:او اخلَلءصم٤مًمث٤ًم: طُم٥ٌم إًمٞمف 

صمؿ طم٥ٌم إًمٞمف » ذم اْلدي٨م اًم٤ًمسمؼ:  اًمًٞمدة قم٤مئِم٦مًم٘مقل 

ومٞمف اًمٚمٞم٤مزم ذوات  -يتٕمٌد- اخلَلء، ومٙم٤من خيٚمق سمٖم٤مر طمراء يتحٜم٨م

شاًمٕمدد
(1)

. 

 شمًٚمٛمٝم٤م سمٕمد اخلػم ُمـ رأشمف قمَم  اًمًٕمدي٦م طمٚمٞمٛم٦م طمدي٨م *

ًمف
 . 

  يم٤مٟم٧م طمٚمٞمٛم٦م سمٜم٧م أيب ذؤي٥م اًمًٕمدي٦م أم رؾمقل الِل

ُمع زوضمٝم٤م واسمـ هل٤م صٖمػم  ٤ماًمتل أروٕمتف حتدصم٧م أهن٤م ظمرضم٧م ُمـ سمٚمده

: ىم٤مًم٧مشمروٕمف ذم ٟمًقة ُمـ سمٜمل ؾمٕمد سمـ سمٙمر، شمٚمتٛمس اًمروٕم٤مء، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمٜمقوي: حمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمديـ: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ  (1)

-هـ1430، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 17اْلج٤مج، )حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م، ط

-15ج ، اْلجر قمٚمٞمف،( يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ومْمؾ ٟم٥ًم اًمٜمٌل 2009

 .226، ص1ج (: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،5898، ح)39، 38ص ،16

اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب سمدء اًمقطمل، سم٤مب يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل الِل  (2)

، (.3ح) 4ص ،1ج 
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ومخرضم٧م قمغم أشم٤من زم ىم٤مًم٧م: وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م ؿمٝم٤ٌمء مل شمٌؼ ًمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم، "

شمٌض سم٘مٓمرة، وُم٤م ٟمٜم٤مم ًمٞمٚمٜم٤م أمجع ُمـ  ُم٤مىمٛمراء، ُمٕمٜم٤م ؿم٤مرف ًمٜم٤م والِل و

يٖمٜمٞمف، وُم٤م ذم صٌٞمٜم٤م اًمذي ُمٕم٤مٟم٤م ُمـ سمٙم٤مئف ُمـ اجلقع، وُم٤م ذم صمديل ُم٤م 

ؿم٤مرومٜم٤م ُم٤م يٖمذيف وًمٙمـ يمٜم٤م ٟمرضمق اًمٖمٞم٨م واًمٗمرج، طمتك ىمدُمٜم٤م ُمٙم٦م 

ٟمٚمتٛمس اًمروٕم٤مء، ومَم ُمٜم٤َّم اُمرأة إٓ وىمد قُمرض قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل الِل 

  ومت٠مسم٤مه، إذا ىمٞمؾ هل٤م: إٟمف يتٞمؿ، وذًمؽ إٟم٤م يمٜم٤م ٟمرضمق اعمٕمروف

٤م ُمـ أيب اًمّمٌل، ومٙمٜم٤م ٟم٘مقل: يتٞمؿ! وُم٤م قمًك أن شمّمٜمع أُمف وضمده؟ ومٙمٜمَّ 

ٙمرهف ًمذًمؽ، ومَم سم٘مٞم٧م اُمرأة ىمدُم٧م ُمٕمل إٓ أظمذت روٞمٕم٤ًم همػمه، ٟم

ٓمَلق، ىمٚم٧م ًمّم٤مطمٌل والِل إين ٕيمره أن أرضمع ُمـ ٟمومٚمَم أمجٕمٜم٤م قمغم آ

والِل ٕذهٌـ إمم ذًمؽ اًمٞمتٞمؿ ومألظمذٟمف،  ،سملم صقاطمٌل ومل آظمذ روٞمٕم٤مً 

ىم٤مل: ٓ قمٚمٞمؽ أن شمٗمٕمكم قمًك الِل أن جيٕمؾ ًمٜم٤م ومٞمف سمريم٦م، ومٚمَم ووٕمتف ذم 

أىمٌؾ قمكم صمدي٤مي سمَم ؿم٤مء ُمـ ًمٌـ، ومنمب طمتك روي، وذب  طمجري

ُمٕمف أظمقه طمتك روي، صمؿ ٟم٤مُم٤م وُم٤م يمٜم٤م ٟمٜم٤مم ُمٕمف ىمٌؾ ذًمؽ، وىم٤مم زوضمل 

ُمٕمف  وذسم٧ُم  ،ؾ، ومحٚم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذبوم٤مإهن٤مْلإمم ؿم٤مرومٜم٤م شمٚمؽ وم٢مذا 

طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م ري٤ًم وؿمٌٕمٜم٤م، ومٌتٜم٤م سمخػم ًمٞمٚم٦م، ىم٤مًم٧م: ي٘مقل ص٤مطمٌل طملم 

ىم٤مًم٧م: ش ي٤م طمٚمٞمٛم٦م ًم٘مد أظمذت ٟمًٛم٦م ُم٤ٌمريم٦م  شمٕمٚمٛمل والِل» أصٌحٜم٤م 

وم٘مٚم٧م: والِل إين ٕرضمق ذًمؽ، ىم٤مًم٧م: صمؿ ظمرضمٜم٤م وريم٧ٌم أٟم٤م أشم٤مين 

رء ُمـ  ٤مومحٚمتف قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمل ومقالِل ًم٘مٓمٕم٧م سم٤مًمريم٥م ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمٝم

 اْرسَمِٕمل َوحْيَؽمحرهؿ طمتك إن صقاطمٌل ًمٞم٘مٚمـ زم:... ي٤م اسمٜم٦م أيب ذؤي٥م 

٧ْم  ، قَمَٚمْٞمٜم٤َم ًَ ـّ  وَم٠َمىُمقُل  ؟ قَمَٚمْٞمَٝم٤م ظَمَرضْم٧م يُمٜم٧ْم اًّمتِل ٤مَٟمؽَأشمَ  َهِذهِ  َأًَمْٞم  سَمغَم  هَلُ
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َل  إهّن٤َم َوَالِلِّ ـَ  ِهَل  هَلِ ـْ  َُمٜم٤َمِزًَمٜم٤َم ىَمِدُْمٜم٤َم صُمؿّ  ىَم٤مًَم٧ْم .  ًَمَِم٠ْمًٟم٤م هَل٤َم إنّ  َوَالِل وَمَٞمُ٘مْٚم  ُِم

ـْ  َأْرًو٤م َأقْمَٚمؿُ  َوَُم٤م ؾَمْٕمدٍ  سَمٜمِل سمََِلدِ   َٙم٤مَٟم٧ْم ومَ  ، ُِمٜمَْٝم٤م َأضْمَدَب  الِلِّ َأْرضِ  ُِم

٤ٌَمقًم٤م َُمَٕمٜم٤َم سمِفِ  ىَمِدُْمٜم٤َم طِملمَ  قَمكَمّ  شَمُروُح  هَمٜمَِٛمل ٌّٜم٤ًم ؿِم ُب  وَمٜمَْحُٚم٥ُم  ، ًُم  َوَُم٤م َوَٟمنْمَ

٤منٌ  حَيُْٚم٥ُم  ًَ ـٍ  ىَمْٓمَرةَ  إْٟم ٌَ َٓ  ًَم عٍ  ذِم  جَيُِدَه٤م َو ونَ  يَم٤منَ  طَمّتك َضْ ـْ  اْْل٤َمِضُ  ُِم

طُمقا َوْيَٚمُٙمؿْ  ًمُِرقْمَٞم٤مهِنِؿْ  َيُ٘مقًُمقنَ  ىَمْقُِمٜم٤َم ُح  طَمْٞم٨ُم  اْهَ  َأيِب  سمِٜم٧ِْم  َراقِمل َيْنَ

وُح  ، ُذَؤْي٥ٍم  ـٍ  سمَِ٘مْٓمَرةِ  شَمٌِّض  َُم٤م ضِمَٞم٤مقًم٤م َأهْمٜم٤َمُُمُٝمؿْ  وَمؽَمُ ٌَ  هَمٜمَِٛمل َوشَمُروُح  ًَم

٤ٌَمقًم٤م ٌّٜم٤ًم ؿِم ـْ  َٟمَتَٕمّرُف  َٟمَزْل  وَمَٚمؿْ .  ًُم  ؾَمٜمََت٤مهُ  َُمَْم٧ْم  طَمّتك َواخْلػَْمَ  اًمّزَي٤مَدةَ  الِلِّ ُِم

٤ٌَمسًم٤م ٥ّم َيِِم  َويَم٤منَ  َووَمَّمْٚمُتفُ  ٌّفُ  َٓ  ؿَم ٌُْٚمغْ  وَمَٚمؿْ  اًْمِٖمْٚمََمنُ  َيِِم  يَم٤منَ  طَمّتك ؾَمٜمََتْٞمفِ  َي

ـُ  ُأُّمفِ  قَمغَم  سمِفِ  وَمَ٘مِدُْمٜم٤َم ىَم٤مًَم٧ْم .  ضَمْٗمًرا هُمََلًُم٤م   َأطْمَرُص  َوَٟمْح
ٍ
ء  ُُمْٙمثِفِ  قَمغَم  َرْ

ـْ  َٟمَرى يُمٜم٤ّم عم٤َِم ، ومِٞمٜم٤َم  سُمٜمَّل  شَمَريْم٧م قْ ًمَ :  هَل٤َم َوىُمْٚم٧م ُأُّمفُ  وَمَٙمّٚمْٛمٜم٤َم.  سَمَريَمتِفِ  ُِم

٤م َٟمَزْل  وَمَٚمؿْ  ىَم٤مًَم٧ْم  ، َُمّٙم٦مَ  َوسَم٠مَ  قَمَٚمْٞمفِ  َأظْمَِمك وَم٢ميِّن  َيْٖمُٚمظَ  طَمّتك قِمٜمِْدي  طَمّتك هِبَ

ش َُمَٕمٜم٤َم َرّدشْمفُ 
(2)

. 

إمم سمٜمل ؾمٕمد، طمتك إذا يم٤من  وهٙمذا رضمع رؾمقل الِل 

 سمٕمده سم٠مؿمٝمر وىمٕم٧م طم٤مدصم٦م ؿمؼ اًمّمدر، وم٘مد روي ُمًٚمؿ قمـ أٟمس 

شم٤مه ضمؼميؾ وهق يٚمٕم٥م ُمع اًمٖمٚمَمن وم٠مظمذه أ  أن رؾمقل الِل

ومِمؼ قمـ ىمٚمٌف، وم٤مؾمتخرج اًم٘مٚم٥م، وم٤مؾمتخرج ُمٜمف قمٚم٘م٦م، وم٘م٤مل:  ،ومٍمقمف

)هذا طمظ اًمِمٞمٓم٤من ُمٜمؽ(، صمؿ همًٚمف ذم ـم٧ًم ُمـ ذه٥م سمَمء زُمزم، صمؿ 

َُٕمُف أي مجٕمف ووؿ سمٕمْمف إمم سمٕمض، صمؿ أقم٤مده ذم ُمٙم٤مٟمف، وضم٤مء اًمٖمٚمَمن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،1ج ـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،: اسم166ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .134، 133ص ،1ج : اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة،92-91ص
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تؾ، وم٤مؾمت٘مٌٚمقه وهق ُمٜمت٘مع يًٕمقن إمم أُمف، وم٘م٤مًمقا: إن حمٛمدًا ىمد ىمُ 

د يمٜم٧م أرى أصمر ذًمؽ اخلٞمط ذم : وىماًمٚمقن.. ىم٤مل أٟمس

شصدره
(2)

. 

 إمم أُمف ظمِمٞم٦م أن يٙمقن ىمد ومرضمٕم٧م طمٚمٞمٛم٦م سمف

 . أهٚمف ظمقوم٤ًم قمٚمٞمفوم٠مقم٤مدشمف إممأصٞم٥م، 

ؾم٧م ؾمٜملم شمقومٞم٧م أُمف آُمٜم٦م سمٜم٧م  ومٚمَم سمٚمغ رؾمقل الِل 

 وه٥م، ومّم٤مر ُمع ضمده قمٌداعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ ، ويم٤من 

 ، ويم٤من ي١مصمره قمغم أوٓده.ضمده قمٌداعمٓمٚم٥م ٗمْمًَل ًمدى ُم ضمٚمٞمَلً 

ىمٌؾ  اًمٕمٔمٞمٛم٦م  فوومٞمَم يكم سمٕمض اجلقاٟم٥م ُمـ أظمَلىم

 أن يٌٕم٨م ُم٤م يدل قمغم صدىمف صٚمقات الِل وؾمَلُمف قمٚمٞمف.

د وهق: أن هلدف واوح وحمد ًم٘مد سمٕم٨م الِل حمٛمدًا 

 وشمقطمٞمد يتٛمؿ ُمٙم٤مرم إظمَلق اًمتل سمدأه٤م إٟمٌٞم٤مء، وهل اًمديـ اْلؼ

 وإىم٤مُم٦م اًمٕمدل واًم٘مًط ذم إرض.الِل 

ًمذا وم٢من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمقن هق ٟمٗمًف شم٤مم اخلٚمؼ، ىمدوة ذم 

ُمٙم٤مرم إظمَلق وُمٗمٓمقرًا قمغم حم٤مؾمٜمٝم٤م
(1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اإليَمن، سم٤مب اإلهاء  (1)

(: اًمٌٞمٝم٘مل:دٓئؾ 332ح) 383ص ،1ج قمغم اًمًَموات، سمرؾمقل الِل 

 .147، ص1اًمٜمٌقة، ج

إٟمَم سمٕمث٧م »: ىم٤مل رؾمقل الِل أٟمف ىم٤مل:  وىمد ورد قمـ أيب هريرة  (2)

= 
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ًمتِمػم إًمٞمٜم٤م سمح٘مٞم٘م٦م  إن ٟمٔمرة ُمت٠مٟمٞم٦م إمم طمٞم٤مة اًمرؾمقل 

ُمٜمذ وٓدشمف ىمد شمْمٛمٜم٧م إقمدادًا  واوح٦م، وهل أن طمٞم٤مشمف 

ُمـ ىمٌٚمف يمؾ ُمـ اصٓمٗم٤مهؿ ْلٛمؾ  رسم٤مٟمٞم٤ًم، مت٤مُم٤ًم يمَم أقمد الِل 

رؾم٤مًمتف
(2)

. 

يتجغم ذم: اؿمتٝم٤مره  وًمٕمؾ هذا اإلقمداد ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ 

قُمرف » سملم ىمقُمف سمُحًـ اًمًػمة واًمث٘م٦م ذم ُمرضمٕمٞمتف، طمتك أٟمف 

 شىمٌؾ اًمٌٕمث٦م سم٤مًمّم٤مدق إُملم
(1)

 

وهق ُمـ أوؾمط اًمٕمرب ٟم٤ًًٌم، وم٘مد متثؾ  وم٢من اًمٜمٌل 

وُم٤م يم٤من  ،ٟمجٛمف وٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مرهومٞمف هذا اخلٚمؼ سم٠مهبك صقرة ُمٜمذ سمزوغ 

اضمتَمقمٞم٦م، إٟمَم يم٤من صدىم٤ًم ومٓمري٤ًم ظمٚم٘مف الِل صدىمف ٕهمراض ؿمخّمٞم٦م أو

 شمٕم٤ممم ومٞمف، ًمٞم١مهٚمف عم٤م ي٘مّمده ُمٜمف ُمـ محؾ اًمرؾم٤مًم٦م وشمٌٚمٞمٖمٝم٤م ًمٚمٌنمي٦م.

٤ملِل ظمػم اًمِم٤مهديـ، يمَم ؿمٝمد وموىمد ؿمٝمد ًمف هبذا اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ: 

ػ ُمتٕمددة وُم٘م٤مُم٤مت ًمف سمذًمؽ أقمداؤه، وؿمٝمد ًمف سمف اعم١مُمٜمقن ذم ُمقاىم

 خمتٚمٗم٦م.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 2أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، )ط شٕمتؿ ص٤مًمح إظمَلق= =

 (.8952ح) 513ص ،14ج ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت(،

ذم اْلرب، سمح٨م ُمٜمِمقر ذم  اٟمٔمر: أُم٤مين زيمري٤م اعمرادي، أظمَلق اًمٜمٌل  (1)

 / http://rasoulallah.net/index.php/arُمقىمع ٟمٍمة رؾمقل الِل

 اعمّمدر ٟمٗمًف. (2)
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 سمخٚمؼ اًمّمدق: ؿمٝم٤مدة الِل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف * 

هبذا اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ  ؿمٝم٤مدة الِل شمٕم٤ممم ًمًٞمدٟم٤م حمٛمد  أُم٤م

سمخّمقصف، زي٤مدة قمغم ؿمٝم٤مدشمف ؾمٌح٤مٟمف ًمف سمٕمٔمٛم٦م إظمَلق قم٤مُم٦م، ومٝمل 

 ؿمٝم٤مدات طمًٞم٦م وُمٕمٜمقي٦م.

 أُم٤م اًمِمٝم٤مدات اْلًٞم٦م:

 حت جت) :٤مٟمفومٗمل آي٤مت ُمـ يمت٤مسمف اعمٌلم ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ؾمٌح

(خت
(2)

. 

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)وىمقًمف:

(ڤڤ
(1)

. 

وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمٙمثػمة اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمداًم٦م 

أُم٤م اًمِمٝم٤مدة اعمٕمٜمقي٦م ومٝمل ، -صٚمقات الِل وؾمَلُمف قمٚمٞمف–قمغم صدىمف 

ًمف سم٤معمٕمجزات اًمٙمثػمة يم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر،  شم٠ميٞمده 

شمٙمثػم اًمٓمٕم٤مم، واإلظم٤ٌمر وشمًٌٞمح اْلَم، وطمٜملم اجلذع، و

سم٤معمٖمٞم٤ٌمت...
(3)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .22ؾمقرة إطمزاب، آي٦م:  (1)

 .32ؾمقرة اًمزُمر، آي٦م:  (2)

ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م  اْلداد، أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ىم٤مؾمؿ: أظمَلق اًمٜمٌل  (3)

 .413ص ،1ج (،1999-هـ1419، دار اًمٖمرب اإلؾمَلُمل، 2)سمػموت، ط
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هبذا اخلٚمؼ  ومٝمذه هل ؿمٝم٤مدة الِل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

سمخّمقصف، يمَم ؿمٝمد ًمف سمف وٛمـ ؿمٝم٤مدشمف سمٕمٔمٛم٦م أظمَلىمف قم٤مُم٦م، 

 واًمّمدق ذم ُم٘مدُم٦م شمٚمؽ إظمَلق.

 ًمف سم٤مًمّمدق: *ؿمٝم٤مدة أقمدائف 

قمغم إظمٗم٤مء أظمَلىمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م،  مل ي٘مدروا أقمداء اًمٜمٌل 

 :إمم سمٞم٤مهن٤م واًمِمٝم٤مدة هب٤م ذم ُمقاىمػ قمديدة سمؾ اوٓمروا

هؾ يمٜمتؿ » ؾمٗمٞم٤من عم٤م ؾم٠مًمف هرىمؾ قمـ صدىمف وىم٤مل ًمف:  وم٠ميب-1

شمتٝمٛمقٟمف سم٤مًمٙمذب ىمٌؾ أن ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل؟ ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: ٓ، هٙمذا 

وؾم٠مًمتؽ » يِمٝمد ًمف هبذه اْل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٓ شُمٖم٤مًم٥م، ومٕمٜمدئٍذ ىم٤مل ًمف هرىمؾ: 

ُم٤م ىم٤مل؟ ومذيمرت أن ٓ، وم٘مد هؾ يمٜمتؿ شمتٝمٛمقٟمف سم٤مًمٙمذب ىمٌؾ أن ي٘مقل 

شأقمرف أٟمف مل يٙمـ ًمٞمذر اًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مس ويٙمذب قمغم الِل 
(2)

. 

واعمٕمٜمك: أٟمف ًمق يم٤من ُمتٝمًَم سم٤مًمٙمذب، ًمٔمٝمر ذًمؽ ُمـ يمذسمف قمغم 

اًمٜم٤مس، إذ ٓ يٛمٙمـ أن يٙمذب قمغم الِل وٓ يٙمذب قمغم اًمٜم٤مس، ٕن 

اًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مس أهقن ُمـ اًمٙمذب قمغم الِل شمٕم٤ممم ومٙمٞمػ يؽمك 

هقن ويٕمٛمد إمم إؿمد؟ وم٤مؾمتدل قمغم صح٦م ٟمٌقشمف هبذا اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ إ

 وهل قمٚمؿ ُمـ أقمَلُمٝم٤م، وذًمؽهٙمذا يم٤مٟم٧م أظمَلىمف ُمٜمٌئ٦م قمـ ٟمٌقشمف و

اًمٙمؼم واًمٕمٜم٤مد، أُم٤م إذا يم٤مسمرت وقم٤مٟمدت قمٜمدُم٤م دمد قم٘مقًٓ ٟمػمة ظم٤مًمٞم٦م ُمـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

طمل قمغم رؾمقل الِل اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمقطمل، سم٤مب يمٞمػ سمدء اًمق (1)

، (.7ح) 7ص ،1ج 
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وم٢مٟمف ٓ يٜمٗمع ُمع ذًمؽ سمره٤من يمَم يم٤من ُمـ أهؾ ُمٙم٦م طمٞمٜمَم أىم٤مم قمٚمٞمٝمؿ 

َم يٕمٚمٛمقٟمف قمٜمف ُمـ صدق وأُم٤مٟم٦م ويمَمل ذم سمْلج٦م ا اًمٜمٌل 

هب٤م وعم٤م دقم٤مهؿ إمم اإليَمن سمف وسمَم  ،إظمَلق، وأذقمٜمقا ًمذًمؽ وأىمروا ًمف

ضم٤مء سمف: قم٤مٟمدوا وشمٜمٙمروا ًمتٚمؽ اْل٘مٞم٘م٦م
(2)

. 

 ڇ ڇ)ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م  ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس -2

(ڍ ڇ
(1)

. 

ومٝمتػ ي٤م  ،طمتك صٕمد اًمّمٗم٤مء ظمرج رؾمقل الِل » 

ـ هذا؟ وم٤مضمتٛمٕمقا إًمٞمف، وم٘م٤مل: أرأيتؿ إن أظمؼمشمٙمؿ ص٤ٌمطم٤مه، وم٘م٤مًمقا: ُم

، ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ُم٤م  أن ظمٞمًَل سم٤مًمقادي شمريد أن شمٖمػم قمٚمٞمٙمؿ أيمٜمتؿ ُمّمدىملَّ

 ،ضمرسمٜم٤م قمٚمٞمؽ إٓ صدىم٤ًم، ىم٤مل: وم٢مين ٟمذير ًمٙمؿ سملم يدي قمذاب ؿمديد

أرأيتؿ إن أظمؼمشمٙمؿ أن ظمٞمًَل خترج ُمـ ؾمٗمح هذا » وذم رواي٦م ىم٤مل هلؿ: 

؟ ىم٤مًمقا: ُم٤م ضمرسمٜم٤م قمٚمٞمؽ يمذسم٤ًم!!، ىم٤مل: وم٢مين ٟمذير  اجلٌؾ أيمٜمتؿ ُمّمدىملَّ

شًمٙمؿ سملم يدي قمذاب ؿمديد 
(3)

. 

ىم٤مل اًمٜمي سمـ اْل٤مرث-3
(6)

ي٤م ُمٕمنم ىمريش إٟمف والِل ىمد ٟمزل : » 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .414ص ،1ج ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، اْلداد: أظمَلق اًمٜمٌل  (1)

 .214ؾمقرة اًمِمٕمراء، آي٦م:  (2)

 ،(ڇ ڇ ڇ ڍ )اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب:  (3)

 .61ص ،1ج (: اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،477ح) 642ص ،3ج

سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌداًمدار، أطمد صٜم٤مديد هق اًمٜمي سمـ اْل٤مرث: سمـ يمٚمدة  (4)

= 
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سمٙمؿ أُمر ُم٤م اسمتٚمٞمتؿ سمٛمثٚمف، ًم٘مد يم٤من حمٛمد ومٞمٙمؿ همَلُم٤ًم طمدصم٤ًم، أرو٤ميمؿ 

ٞمف قم٘مًَل، وأصدىمٙمؿ طمديث٤ًم، وأقمٔمٛمٙمؿ أُم٤مٟم٦م طمتك إذا رأيتؿ ذم صد هم

اًمِمٞم٥م، وضم٤مءيمؿ سمَم ضم٤مءيمؿ ىمٚمتؿ: ؾم٤مطمر؟ ٓ والِل ُم٤م هق سم٤ًمطمر ىمد 

 رأيٜم٤م اًمًحرة وٟمٗمثٝمؿ وقم٘مدهؿ، وىمٚمتؿ: يم٤مهـ؟ ٓ والِل ُم٤م هق سمٙم٤مهـ،

ىمد رأيٜم٤م اًمٙمٝمٜم٦م وطم٤مهلؿ وؾمٛمٕمٜم٤م ؾمجٕمٝمؿ، وىمٚمتؿ: ؿم٤مقمر؟ ٓ والِل ُم٤م 

هق سمِم٤مقمر، ًم٘مد رأيٜم٤ماًمِمٕمر وؾمٛمٕمٜم٤م أصٜم٤مومف يمٚمٝم٤م: هزضمف ورضمزه 

: جمٜمقن؟ ٓ والِل ُم٤م هق سمجٜمقن ًم٘مد رأيٜم٤م اجلٜمقن، ومَم هق وىمريْمف وىمٚمتؿ

سمخٜم٘م٦م وٓ ؾمقؾمتف وٓ ختٚمٞمٓمف صمؿ ىم٤مل هلؿ: ي٤م ُمٕمنم ىمريش، اٟمٔمروا ذم 

شؿم٠مٟمٙمؿ وم٢مٟمف والِل ًم٘مد ٟمزل سمٙمؿ أُمر قمٔمٞمؿ 
(2)

. 

ومٝمذا يمَلم اًمٜمي سمـ اْل٤مرث اًمذي يم٤من ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم ُمـ ؿمٞم٤مـملم 

 اًمٕمداوة. ويٜمّم٥م ًمٞمف ىمريش، وممـ يم٤من ي١مذي رؾمقل الِل 

ويمذا ىم٤مل همػمه يمَلُم٤ًم ٟمحق ذًمؽ ُمـ إصم٤ٌمت صدق اًمٜمٌل 

  ويمَمًمف اخلٚم٘مل واخلٚم٘مل، يم٤مًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة وقمت٦ٌم سمـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، ويم٤من إذا ضمٚمس رؾمقل  ىمريش وأقمَلُمٝم٤م، اؿمتٝمرسمٛمٕم٤مداشمف ًمرؾمقل الِل  =

جمٚم٤ًًم ومدقم٤م ومٞمف إمم الِل شمٕم٤ممم وشمَل ومٞمف اًم٘مرآن وطمذر ومٞمف ىمريش ُم٤م  الِل 

أص٤مب إُمؿ اخل٤مًمٞم٦م ظمٚمٗمف ذم جمٚمًف إذا ىم٤مم ومحدصمٝمؿ قمـ رؾمتؿ واؾمٗمٜمدي٤مر وُمٚمقك 

صمؿ ي٘مقل: والِل ُم٤م حمٛمد سم٠مطمًـ طمديث٤ًم ُمٜمل وُم٤م طمديثف إٓ أؾم٤مـمػم إوًملم وم٤مرس 

[: اٟمٔمر: 15]اًم٘مٚمؿ: (ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ  ی )وم٠مٟمزل الِل ومٞمف 

 .33ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،

 .202ص ،5ج اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، (1)
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 رسمٞمٕم٦م وهمػمه٤م.

 :متثؾ ظمٚمؼ إُم٤مٟم٦م ذم اًمٜمٌل * 

إذا يم٤مٟم٧م إُم٤مٟم٦م ظمٚم٘م٤ًم قمٔمٞمًَم ذم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس عم٤م هل٤م ُمـ إصمر 

واضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ،  اًمٕمٔمٞمؿ ذم صَلح اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وًمذا يم٤مٟم٧م

طم٘مٝمؿ أوضم٥م وأًمزم، سمؾ هل ُمـ  ورؾمٚمف أقمٔمؿ، وذموم٢مهن٤م ذم أٟمٌٞم٤مء الِل 

إظمَلق إؾم٤مؾمٞم٦م إرسمع اًمتل جي٥م شمقومره٤م ومٞمٝمؿ وهل )اًمّمدق، 

وإُم٤مٟم٦م، واًمتٌٚمٞمغ، واًمٗمٓم٤مٟم٦م( وىمد ومٓمرهؿ الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م ًمػمؿمحٝمؿ 

اًمتحكم هبذه اعمثؾ ذم  بهب٤م ْلٛمؾ رؾم٤مٓشمف إمم ظمٚم٘مف، وىمد يم٤مٟمقا ُمي

إظمَلق اًمٕمٔمٞمٛم٦م
(2)

. 

ىمد يم٤من ذم ذروة اًمذري ُمـ هذه  وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 إظمَلق، ويمَمًمف ومٞمٝم٤م وم٤مق يمؾ يمَمل، يمَم شمِمٝمد ًمذًمؽ اًمقىم٤مئع اًمت٤مًمٞم٦م:

ٟمِم٠م يتٞمًَم ُمٓمٌققم٤ًم قمغم اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ٓ يٕمرف هلَم سمديًَل ُمٜمذ 

لم، ٟمِم٠مشمف وشمرقمرقمف، وهق ٓ يٙم٤مد يٕمرف ذم أوؾم٤مط ىمقُمف إٓ سم٤مُٕم

ومٞم٘مقًمقن: ضم٤مء إُملم وذه٥م إُملم، طمتك طمؾ حمؾ اًمرو٤م ُمـ ىمٚمقهبؿ 

وقم٘مقهلؿ، يمَم دل قمغم ذًمؽ اطمتٙم٤ميمٝمؿ إًمٞمف ذم ىمّم٦م رومع اْلجر إؾمقد 

قمٜمد سمٜم٤مئٝمؿ اًمٙمٕم٦ٌم اعمنموم٦م سمٕمد شمٜم٤مزقمٝمؿ ذم اؾمتح٘م٤مق ذف رومٕمف 

وووٕمف ذم حمٚمف، طمتك يم٤مدوا ي٘متتٚمقن ًمقٓ اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم حتٙمٞمؿ أول 

 ًجد اْلرام ومٙم٤من ذًمؽ اًمداظمؾ هق حمٛمد داظمؾ يدظمؾ اعم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .538ص ،2ج ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، أمحد اْلداد، أظمَلق اًمٜمٌل  (1)
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ومٚمَم رأوه ىم٤مًمقا: هذا إُملم روٞمٜم٤م هذا حمٛمد، ومٚمَم اٟمتٝمك إًمٞمٝمؿ، » 

هٚمؿ إمم صمقسم٤ًم، وم٠ميت سمف وم٠مظمذ اًمريمـ  وأظمؼموه اخلؼم ىم٤مل 

ومقوٕمف ومٞمف سمٞمده اًمٓم٤مهرة، صمؿ ىم٤مل: ًمت٠مظمذ يمؾ ىمٌٞمٚم٦م سمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمثقب 

ا سمف ُمقوٕمف، ووٕمف هق سمٞمده صمؿ صمؿ ارومٕمقه مجٞمٕم٤ًم ومٗمٕمٚمقا، طمتك إذا سمٚمٖمق

سمٜمك قمٚمٞمف، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ويم٤مٟم٧م ىمريش شمًٛمل رؾمقل الِل 

  شيٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل إُملمىمٌؾ أن
(2)

. 

هٙمذا يم٤من ظمٚمؼ إُم٤مٟم٦م ؾم٤ًٌٌم ًمرو٤مهؿ سمحٙمؿ هذا اًمِم٤مب اًمٞمتٞمؿ 

سملم سمٓمقن ىمريش ومتقدي سمحٞم٤مة يمثػم ُمٜمٝمؿ ًمقٓ ؾ ومتٜم٦م يم٤مدت شمِمتٕمؾ وطم

٥م إُم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م أـمٗم٠مهت٤م، وُم٤م يم٤من هلذه أن اْلٙمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ ص٤مطم

اْلٙمٛم٦م أن شمؼمز ًمق مل يٙمـ ظمٚمؼ إُم٤مٟم٦م ىمد ُمٝمد اًمٓمريؼ أُم٤مُمٝم٤م، مم٤م 

ضمٕمٚمٝمؿ يروقن سمحٙمٛمف دون أن يتنب إًمٞمٝمؿ ؿمؽ ذم حم٤مسم٤مة أو 

سمؾ ًم٘مد ، ُمداهٜم٦م ومئ٦م قمغم أظمرى، ًمٕمٚمٝمؿ سمٕمٔمٞمؿ أُم٤مٟمتف وصم٘متٝمؿ سمف

سمٞمتف أُمقاهلؿ يٜم٘مٚمقن إمم  ضمٕمٚمتٝمؿ صم٘متٝمؿ اًمٙمٌػمة سم٠مُم٤مٟمتف 

وٟمٗم٤مئس ُمدظمراهتؿ ًمتٙمقن وديٕم٦م قمٜمده، ومٙم٤من ًمٞمس سمٛمٙم٦م أطمد قمٜمده 

رء خيِمك قمٚمٞمف إٓ ووٕمف قمٜمده، عم٤م يٕمٚمؿ ُمـ صدىمف وأُم٤مٟمتف، ومل يزل 

ذًمؽ دأهبؿ طمتك سمٕمد ُمٕم٤مداشمف سم٥ًٌم دقمقشمف هلؿ إمم اإليَمن سم٤ملِل شمٕم٤ممم 

 وشمرك قم٤ٌمدة إوصم٤من ٓ خيتٚمجٝمؿ ؿمؽ ذم أُم٤مٟمتف، وهؿ ًمف 

ذم ُمٙم٦م سمٕمد  ن، يمَم دل قمغم ذًمؽ شمريمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمٕم٤مدو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،1ج : اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،28ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .446ص



 

 27 

وم٠مىم٤مم » ، ًمػمدوا ودائع اًمٜم٤مس اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمده هجرشمف 

سمٛمٙم٦م صمَلث ًمٞم٤مل وأي٤مُمٝم٤م طمتك أدى قمـ  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

اًمقدائع اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمده ًمٚمٜم٤مس، طمتك إذا ومرغ  رؾمقل الِل 

(2)ُمٜمٝم٤م ْلؼ سمرؾمقل الِل 
. 

٦م إقمداء وإصدىم٤مء قمغم طمد سم٤مُٕم٤مٟم وًم٘مد ؿمٝمد ًمف 

 ؾمقاء، وذًمؽ دًمٞمؾ قمغم ؿمٞمقع هذا اخلٚمؼ ومٞمف، وشمًٚمٞمؿ اًمٙمؾ ًمف سمف.

هرىمؾ ُمٚمؽ  ؾمٗمٞم٤من زقمٞمؿ ُمٙم٦م عم٤م يم٤من ىمٌؾ إؾمَلُمف أُم٤مم *وم٠ميب

اًمٕمٔمٞمؿ، وهق اْلريص قمغم أن هذا ا خلٚمؼ  اًمروم، مل يًتٓمع أن خيٗمل

ؾم٠مًمف قمَمذا  عم٤م طم٘مف أو يٓمٕمـ ومٞمف سمداومع اًمٕمداء ًمف طمٞمٜمئذاك، وًمٙمـئمٚمٛمف 

أضم٤مسمف أسمق ؾمٗمٞم٤من سم٠مٟمف:.. ي٠مُمر سم٤مًمّمَلة  ي٠مُمر اًمٜمٌل 

 ش.واًمّمدق واًمٕمٗم٤مف واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد وأداء إُم٤مٟم٦م 

ًمف  وأُم٤م إصدىم٤مء: ومٛمٜمف ُم٤م ىم٤مًمتف ظمدجي٦م -

  :ومقالِل إٟمؽ ًمت١مدي إُم٤مٟم٦م ».. قمٜمد اسمتداء شمٜمزل اًمقطمل

شوشمّمؾ اًمرطمؿ وشمّمدق اْلدي٨م.... 
(1)

. 

ُمتّمٗم٤ًم سمٙمَمل إظمَلق صمؿ  وهٙمذا ٟمِم٠م اْلٌٞم٥م 

 ،أيمرُمف الِل سم٤مًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م اًمتل قمززت ُمٙم٤مرم إظمَلق وحم٤مؾمٜمٝم٤م

ُمرضمٕم٤ًم ًمٙمَمل إظمَلق  طمذرت ُمـ ُم٤ًموَي٤م ومٙم٤من و

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .445ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .274ص ،1ج اًمًٝمٞمكم: اًمروض أٟمػ، (2)
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 سمًػمشمف وومٕمٚمف، وسم٘مقًمف وأُمره وشم٘مريره.

 بعد ايبعج١: ثاًْٝا: أخالق٘

ف سم٤مًمٜمٌقة سمتَمم أظمَلىمف، تسمٕمد سمٕمث قمرف اْلٌٞم٥م 

ڱ ڱ ڱ ): -ؾمٌح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز-قمٜمفويٙمٗمل ُم٤م ىم٤مًمف 

(ں
(2)

. 

ظمٚمؼ  ٞمؿوأي ؿمٝم٤مدة سمٕمد ؿمٝم٤مدة رب اًمٕم٤معملم قمغم قمٔم

 .وديٜمف اًمذي ضم٤مء سمف 

وُمـ شمٚمؽ  ظمٚم٘مف وهٜم٤مك آي٤مت يمثػمة شمقوح 

 أي٤مت:

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: -

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

(چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ
(1)

.  

 .قمٔمٞمٛم٦م سمخٚمؼ اًمٜمٌل  ذم هذه أي٦م إؿم٤مرةو

(ں ڱ ڱ ڱ)وإذا يم٤مٟم٧م أي٦م إومم: 
(3)

، ىمد ٟمزًم٧م 

ذم أول اًمقطمل طمٞم٨م اًمتٙمذي٥م وإذى وآؾمتْمٕم٤مف، وم٢من أي٦م 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ، آي٦م:  (1)

 .159ؾمقرة آل قمٛمران، آي٦م:  (2)

 .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ، آي٦م:  (3)
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ذم ُمٜمٕم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم وىمقة ذم  اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمزًم٧م ورؾمقل الِل 

سمٕمد هذه اًمًٜملم  اعمج٤مهديـ، وُمع ذًمؽ مل شمتٖمػم أظمَلىمف 

ورهمؿ اظمتَلف إطمقال اًمداقمٞم٦م إمم  اًمٓمقيٚم٦م اًمتل ُمرت سملم أيتلم،

مل  اظمتَلف اًمٓم٤ٌمئع وإظمَلق ذم اًمٕم٤مدة، همػم أن اًمٜمٌل 

يزدد وقمغم ُمر إي٤مم وحت٘مٞمؼ اًمٜمٍم إٓ رؾمقظم٤ًم ذم إظمَلق، ويمَمًٓ ذم 

اًمٕمٔمٛم٦م، يمٞمػ ٓ؟ وؿمٝم٤مدة الِل شمٕم٤ممم ًمف سمٕمٔمٛم٦م اخلُٚمؼ، ؿمٝم٤مدة ُمًتٛمرة 

ت٘مٌؾ دقمقشمف وأي٤مم طمٞم٤مشمفٓ يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمتٖمػم سمتٖمػم أطمقاًمف ذم ُمً
(2)

. 

قمغم ؾمٛم٧م واطمد ذم اخلٚمؼ رهمؿ شمٖمػم  وم٘مد يم٤من 

 إطمقال وإزُم٤من.

 :أظمَلىمف  اًمتل شمٌلموُمـ إطم٤مدي٨م 

ذم ىمّم٦م  طمدي٨م ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد أم اعم١مُمٜملم -1

وهل شمٓمٛمئـ  اًمقطمل، وهق طمدي٨م ُمِمٝمقر، وضم٤مء ومٞمف ىمقهل٤م 

يمَل » زيؾ قمٚمٞمف: مم٤م أومزقمف ُمـ هقل اعمٚمؽ ذم سمداي٦م اًمتٜماًمٜمٌل 

والِل ٓ خيزيؽ الِل أسمدًا، إٟمؽ ًمتّمؾ اًمرطمؿ، وحتٛمؾ اًمٙمؾ
(1)

، وشمٙم٥ًم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، ىم٤مؾمؿ: أظمَلق اًمٜمٌل  اْلداد: أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ (1)

 .74-73ص ،1ج

: هق ُمـ ٓ ي٘مدر قمغم اًمٕمٛمؾ واًمٙم٥ًم، وحتٛمؾ اًمٙمؾ، أي: شَمٙمُٗمؾ اًمٞمتٞمؿ وحتٛمؾ  (2) اًمٙمؾُّ

 صم٘مؾ اًمٕمجزة.

اٟمٔمر: اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب سمدء اًمقطمل، سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم  

 (.3ح) 5ص ،1، جرؾمقل الِل 
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اعمٕمدوم
(2)

، وشم٘مري اًمْمٞمػ
(1)

ؼــ، وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م اْل
 

ش
(3()6)

. 

اًمذي أضم٤مسم٧م ؾم٤مئٚمٝم٤م ُمـ أظمَلىمف  طمدي٨م قم٤مئِم٦م -2

إن ظمٚمؼ اًمٜمٌل » واًمذي ىم٤مًم٧م ومٞمف:  رؾمقل الِل 

  شيم٤من اًم٘مرآن
(5)

. 

اًمتٙم٤موم١م ذم إظمَلق  قمٔمٛم٦م أظمَلىمف وىمد يم٤من ُمـ 

سمحٞم٨م يم٤من ذم يمؾ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر إظمَلق، شمٌدو أظمَلىمف ُمتٙم٤مومئ٦م، 

سمحٞم٨م ٓ يٓمٖمك ضم٤مٟم٥م ُمـ أظمَلىمف قمغم ضم٤مٟم٥م آظمر، وٓ ُمٔمٝمر قمغم 

ُمثؾ ؿمج٤مقمتف، وؿمج٤مقمتف ُمثؾ يمرُمف، صؼمه  "ُمٔمٝمر، ومٙم٤من 

ويمرُمف ُمثؾ طمٚمٛمف، وطمٚمٛمف ُمثؾ رمحتف، ورمحتف ُمثؾ ُمروءشمف.. وهٙمذا 

ظمٚم٘م٤ًم ذم ُمقوٕمف ُمـ اْلٞم٤مة يزيد أو يٜم٘مص قمغم   ٟمجد ًمف ٓ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عم٤مل ُمـ ٓ جيده ي٘م٤مل: يمًٌف وأيمًٌف، أي: أقمٓم٤مه وآشم٤مه، اعمّمدر ٟمٗمًف،أي: شمقيت ا (1)

 (.3ح) 5ص ،1ج

 5ص ،1ج أي: شمٓمٕمؿ اًمْمٞمػ، واًم٘مرى: اًمٓمٕم٤مم اًمذي ي٘مدم ًمٚمْمٞمػ.اعمّمدر ٟمٗمًف، (2)

 (.3ح)

ش ٟمقائ٥م اْلؼ » اًمٜمقائ٥م: مجع ٟم٤مئ٦ٌم، وهل اْل٤مدصم٦م واًمٜم٤مزًم٦م، ظمػمًا أو ذًا، وإٟمَم ىم٤مل:  (3)

 (.3ح) 5ص ،1ج اْلؼ واًم٤ٌمـمؾ، اعمّمدر ٟمٗمًف،ٕهن٤م شمٙمقن ذم 

اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمقطمل، سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل  (4)

 (.3ح) 5ص ،1ج ،الِل 

اًمٜمقوي، اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب صَلة اعم٤ًمومريـ، سم٤مب  (5)

 .(1736، ح)267ص ،6ج ضم٤مُمع صَلة اًمٚمٞمؾ وُمـ ٟم٤مم قمٜمف، أو ُمرض،
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وهذا اًمتٙم٤موم١م اخلٚم٘مل  ،ظمٚمؼ آظمر ذم ُمقوٕمف ُمٜمٝم٤م يمَمًٓ ومت٤مُم٤ًم وقمٔمٛم٦م

يقؿمؽ أن يٙمقن ُمٕمجزة اْلٞم٤مة ذم  ذم ؿمخّمٞم٦م حمٛمد 

هذا ٕن اًمت٤مريخ مل يذيمر ُمـ اًمٜمَمذج اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٌنمي٦م يم٤من  :اإلٟم٤ًمن

، وقمغم ى اًمرؾمؾ ؾمق اًمٕم٤مُم٦م تفاًمتٙم٤موم١م اخلٚم٘مل ظمٚمٞم٘م

هذا  ، وجيٛمع ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ُمـ اًمرؾمؾ رأؾمٝمؿ أوًمق اًمٕمزم

قمٜمقاٟم٤ًم ذيمر همػمه ُمـ اًمٜمَمذج اًمٕمٚمٞم٤م ذيمراًمتقازن سم٠مهبك صقرة، سمحٞم٨م إذا 

ًمتؼمير ضمزئل ذم سمٕمض إظمَلق واًمٗمْم٤مئؾ، ومٝمذا ُمثؾ ُميوب ذم 

اًمِمج٤مقم٦م... اًمّمؼم، وذاك ذم اْلٚمؿ، وصم٤مًم٨م ذم اًمٙمرم، وراسمع ذم 

ذم إظمَلق واًمٗمْم٤مئؾ ذم ٟمَمذج ُمتٕمددة، ق إُمث٤مل وهٙمذا شمتٗمر

وهذا هق ه  وًمٙمٜمٝم٤م دمتٛمع ُمتٙم٤مومئ٦م ذم ؿمخّمٞم٦م حمٛمد 

(2)اإلقمج٤مز اإلٟم٤ًمين ذم طمٞم٤مشمف 
. 

قمٚمًَم ُمـ أقمَلم اًمٜمٌقة،  وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م أظمَلىمف 

ىمد سمٚمغ ُمـ إظمَلق ذرورة اًمٙمَمل  ٕٟمف  :ودًمٞمًَل ُمـ أدًمتٝم٤م

٤م داين ـمرومٞمف، ُمـ وُمسمحٞم٨م مل يٙمـ ذم قمٍم اًمرؾمقل 

 ىم٤مرسمف ذم ومْمٚمف وٓ داٟم٤مه ذم يمَمًمف ظِمٚم٘م٤ًم وظمٚمً٘م٤م وىمقًٓ وومٕمًَل.

ويٕمٓمل اًمٜمَمذج  ،ُم٤م ي١ميمد هذه اْل٘م٤مئؼ اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦موؾمٞم٠ميت ذم 

 اًمٙمثػمة اًمتل اهتدت سمحًـ ظمٚم٘مف وًمٓمػ شمٕم٤مُمٚمف ويمَمل هديف وؾمػمشمف.

اًمٜم٤مس  هداي٦ماًمٕمٔمٞمٛم٦م أصمر سم٤مًمغ ذم  ًم٘مد يم٤من ٕظمَلىمف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .72، 71ص ،1ج ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، أمحد اْلداد: أظمَلق اًمٜمٌل  (1)
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ؾمَلم، شمٌلم ذًمؽ ُمـ قم٤مُم٦م أظمَلىمف وٓؾمٞمَم ـمٞم٥م ُمٕم٤مُمٚمتف إمم اإل

وطمًـ ظمٓم٤مسمف ويمرُمف وقمٗمقه وصٗمحف وُمٜمّف...، قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم 

 ومٙم٤مٟم٧م قمٔمٛم٦م أظمَلىمف  ،وُمٜم٤مؾم٤ٌمت قمديدة ،ُمقاىمػ يمثػمة

مل ايتٝمؿ، وُم٤م يم٤من هلؿ أن يًٚمٛمقا ًمقؾم٤ًٌٌم ُم٤ٌمذًا ذم إؾمَلُمٝمؿ وهد

عم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٗمقر يت٠مصمروا سمتٚمؽ إظمَلق اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وذًمؽ 

واإلسم٤مء واْلٛمٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٙم٤مٟم٧م ُمٕم٤مُمٚمتف سمتٚمؽ إظمَلق ُمٗمت٤مح 

 هدايتٝمؿ.
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 الفصل األول               
 طٝب املعا١ًَ ٚحطٔ اخلطاب              

 

 ٚفٝ٘ ثالثــ١ َباحـــح:

 إىل قسب عٔ عاغسٙ َٔ املبحح األٍٚ: َطازع١ 

 .ّاإلضال يف دخٍٛاي

 ٜٔٛاملبحح ايجاْٞ: حطٔ اخلطاب َع املدع. 

 ٝ١.ــــب املعاًَــــاملبحح ايجايح: ط 
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 املبحح األول

 
 مسارعة مو عاشره عو قرب

 المـــــاإلسيف ىل ـدخالإىل 
 

 

 :٘ــــــــــــٚفٝ

 التىّٗــــــــــــــــــــــــــد.

 .إضالً خدجيٛ بٍت خٕٖمد  (1

 . إضالً عم٘ بَ أب٘ طالب (2

 .إضالً أبٕ بكس الصدٖل  (3

 .إضالً شٖد بَ حازثٛ  (4

*     *  * ** *  *     * 
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 متٗٝـــــــد

قمٔمٛم٦م أظمَلىمف، يمَم  ًم٘مد يم٤من ُمـ أقمٔمؿ دٓئؾ ٟمٌقشمف 

يدل قمغم ذًمؽ وصػ الِل شمٕم٤ممم ًمف سمٕمٔمٛم٦م اخلٚمؼ طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(ں ں ڱ ڱ ڱ)
 (2)

. 

 ظمقيٚمد  ظمدجي٦م سمٜم٧م فتل هذه اًمدٓئؾ، ومراؾم٦م زوضمووأ

قمغم أن الِل  ٙمرم أظمَلىمف سمىمٌؾ إؾمَلُمٝم٤م، طمٞم٨م اؾمتدًم٧م 

وهل اًمٜمٌقة،  ،شمٕم٤ممم ىمد هٞم٠مه سمتٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ اخلٚم٘مٞم٦م عم٤م هق أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م

يم٤مٟم٧م سم٘مرسمف وقمقٟمف وؾم٤مقمده إيٛمـ ذم شمٚمؽ اعمقاىمػ  وم٢مهن٤م 

ذم سمداي٦م ٟمزول اًمقطمل قمٚمٞمف وًم٘م٤مئف سم٤معمٚمؽ  اًمتل شمٕمرض هل٤م 

واؾمتدًم٧م قمغم  ،ذًمؽ يمٚمف طمتك سمنمشمف سم٤مخلػم ذم هم٤مر طمراء، ومَم أن رأت

يمَل والِل ُم٤م خيزيؽ »وم٘م٤مًم٧م ًمف:  ،ذًمؽ سمَم هق قمٚمٞمف ُمـ ُمٙم٤مرم إظمَلق

اًمٙمؾ، وشمٙم٥ًم اعمٕمدوم، وشم٘مري  الِل أسمدًا، إٟمؽ ًمتّمؾ اًمرطمؿ، وحتٛمؾ

شػ، وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م اْلؼاًمْمٞم
(1)

. 

ذم  ٛمٜم٤مهسمتح٘مٞمؼ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمت وسمذًمؽ اـمٛم٠مٟم٧م ظمدجي٦م 

ر اًمٜمٌل دومٙم٤مٟم٧م أول ُمـ آُمـ ُمـ اًمٜم٤ًمء صمؿ سم٤م، رؾمقل الِل 

  إمم صدي٘مف اْلٛمٞمؿ أيب سمٙمر  ًمٞمخؼمه سمَم أيمرُمف الِل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ، آي٦م: (1)

اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب سمدء اًمقطمل، سم٤مب يمٞمػ سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل الِل  (2)

(.3ح) 5، ص1، ج 
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 ،سمف ُمـ اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، ويدقمقه إمم اإليَمن سمف، ومآُمـ سمف دون شمردد

ُمـ  وؿمٝمد ؿمٝم٤مدة اْلؼ، ومٙم٤من أول ُمـ آُمـ سم٤مًمٜمٌل 

 اًمرضم٤مل، إذ يم٤من ُمـ أظمص أصح٤مسمف ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م قم٤مروم٤ًم سمف 

ٕمف ٛمٜموأُم٤مٟمتف ُم٤م ي ويم٤من يٕمٚمؿ ُمـ صدق اًمٜمٌل  ،ظمَلىمفوسم٠م

ُمـ اًمٙمذب قمغم اخلٚمؼ، ومٙمٞمػ يٙمذب قمغم الِل؟ وًمذا سمٛمجرد ُم٤م ذيمر ًمف 

أن الِل أرؾمٚمف رؾمقًٓ، ؾم٤مرع إمم شمّمدي٘مف واإليَمن  اًمٜمٌل 

سمف، ومل يؽمدد
(2)

. 

ويم٤من ىمري٤ًٌم ُمٜمف سمؾ رسمك ذم طمجر   هوأيْم٤ًم ممـ قم٤مذ

اًمذي ٟمِم٠م  سمـ أيب ـم٤مًم٥م اسمـ قمٛمف قمكم  رؾمقل الِل 

ؾ ُمـ ُمٕملم أظمَلق رؾمقل الِل هنوشمرسمك ذم سمٞم٧م اًمٜمٌقة و ،حت٧م رقم٤ميتف

  اًمٌمء اًمٙمثػم اًمذي ضمٕمٚمف يدرك إدرايم٤ًم شم٤مُم٤ًم أن ُم٤م ضم٤مء سمف

طمتك ضم٤مء ذات يقم ومقضمد  ،هق اْلؼ اعمٌلم رؾمقل الِل 

وظمدجي٦م يّمٚمٞم٤من، ومٕمرض قمٚمٞمف رؾمقل الِل  رؾمقل الِل 

  :٧م قمكم ي٤م حمٛمد؟ ىم٤مل ًمف رؾمقل الِل قمرو٤مذا ُموىم٤مل ًمف

  شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل، وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وشمٙمٗمر

سم٤مًمَلت واًمٕمزى، وشمؼمأ ُمـ إٟمداد، ومٗمٕمؾ قمكم وأؾمٚمؿ، ومٙم٤من أول ُمـ 

 .وصدىمف وآزره ذم يقم هجرشمف  ،آُمـ سمف ُمـ اًمّمٌٞم٤من

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .164ص ،2ج اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، (1)
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اًمٜمٌقة وُمقمم رؾمقل الِل سمٞم٧م رسمٞم٥م وٓ خيٗمك قمٚمٞمٜم٤م أيْم٤ًم 

 ٦مزيد سمـ طم٤مرصم  ذم اجل٤مهٚمٞم٦م  ؾم٤ٌمءاًمذي أص٤مسمف

ومقهٌتف ًمرؾمقل  وم٤مؿمؽماه طمٙمٞمؿ سمـ طمزام خلدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد 

وحت٧م صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقم٤مش ذم سمٞم٧م حمٛمد ،  الِل 

دًمٞمؾ سمع أن يٗم٤مرىمف ومل يًتٓم ،ـ طم٥م رؾمقل الِل ذم ىمٚمٌفمتٙمطمتك رقم٤ميتف 

سمٞمف قمغم اًمرضمقع ُمع أ صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕمٞمش ُمع حمٛمدأٟمف اظمت٤مر 

ُم٤م أٟم٤م سم٤مًمذي اظمت٤مر قمٚمٞمف  ىمد رأي٧م ُمـ هذا اًمرضمؾ ؿمٞمئ٤مً )هلؿ  وقمٛمف ىم٤مئَلً 

، ومَل ري٥م سم٠مٟمف سم٤مدر إمم اًمتّمديؼ سمف واإليَمن سمرؾم٤مًمتف ومٙم٤من (أطمدًا أسمداً 

 وأرو٤مه. ريض الِل قمٜمفأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اعمقازم 
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 (2) إضالّ خدجي١ بٓت خًٜٛد -1

ؾ ُمًٚمؿ، وهل أن ُمـ هٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م إيَمٟمٞم٦م ٓسمد أن يدريمٝم٤م يم

وم٢مٟمف ؾمقف يت٠مصمر سمآداسمف  قم٤مش ذم سمٞم٧م اًمٜمٌقة وقم٤مذ حمٛمدا 

ُمع ُم٤م اُمت٤مزت  هب٤م، وهذا ُم٤م اُمت٤مزت سمف اًمًٞمدة ظمدجي٦م  يتحغّم و

طمٞم٨م  سمف ُمـ أظمَلق وصٗم٤مت ىمٌؾ زواضمٝم٤م ُمـ اًمرؾمقل 

شمذيمر اًمرواي٤مت أهن٤م يم٤مٟم٧م اُمرأة طم٤مزُم٦م ضمٚمدة ذيٗم٦م ُمع ُم٤م أراد الِل هب٤م 

خلػم، وهل يقُمئذ أوؾمط ىمريش ٟم٤ًًٌم وأقمٔمٛمٝمؿ ُم٤مًٓ، ُمـ اًمٙمراُم٦م وا

ويمؾ ىمقُمٝم٤م طمريص قمغم ٟمٙم٤مطمٝم٤م ًمق ىمدر قمغم ذًمؽ، وىمد ـمٚمٌقه٤م 

وسمذًمقا هل٤م إُمقال
(1)

. 

 ويم٤مٟم٧م ىمريش ىمقُم٤ًم دم٤مرًا، ومٚمَم سمٚمٖمٝم٤م قمـ رؾمقل الِل 

ثف، وقمٔمؿ أُم٤مٟمتف، ويمرم أظمَلىمف، سمٕمث٧م إًمٞمف يُم٤م سمٚمٖمٝم٤م ُمـ صدق طمد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ى سمـ ىميص اًم٘مرؿمٞم٦م إؾمدي٦م، زوج اًمٜمٌل هل ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌداًمٕمز (1)

 ىم٤مل اًمزسمػم: يم٤مٟم٧م شمدقمك ذم اجل٤مهلٚمٞم٦م: اًمٓم٤مهرة، أُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م زائدة ،

سمـ إصؿ، وىم٤مل ىمت٤مدة: وًمدت ًمف ظمدجي٦م همَلُملم وأرسمع سمٜم٤مت اًم٘م٤مؾمؿ وسمف يم٤من يٙمٜمك 

وقم٤مش طمتك ُمِمك، وقمٌدالِل ُم٤مت صٖمػمًا، وُمـ اًمٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م، وزيٜم٥م، ورىمٞم٦م، وأم 

اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، أيب قمٛمر يقؾمػ: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب،  يمٚمثقم.

م(، 2006هـ/1427، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 1)حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م، ط

 .874ص

 .109ص ،1ج اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، (2)
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شم٤مضمرًا إمم اًمِم٤مم، وشمٕمٓمٞمف أومْمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م ومٕمرو٧م أن خيرج ذم ُم٤مهل٤م 

ُمٜمٝم٤م، وظمرج ذم  شمٕمٓمل همػمه ُمـ اًمتج٤مر، وم٘مٌٚمف رؾمقل الِل 

ُم٤مهل٤م ذًمؽ، وظمرج ُمٕمف همَلُمٝم٤م ُمٞمنة، طمتك ىمدم اًمِم٤مم
(2)

. 

ؾمٚمٕمتف اًمتل ظمرج هب٤م، واؿمؽمى ُم٤م  صمؿ سم٤مع رؾمقل الِل 

 ،أراد أن يِمؽمي، صمؿ أىمٌؾ ىم٤مومًَل إمم ُمٙم٦م وُمٕمف ُمٞمنة وىمد ٓطمظ ُمٞمنة

ػمى ُمٚمٙملم ئمَلٟمف ُمـ اًمِمٛمس وهق ومأٟمف إذا يم٤مٟم٧م اهل٤مضمرة واؿمتد اْلر 

قمغم سمٕمػمه، ومٚمَم ىمدم ُمٙم٦م قمغم ظمدجي٦م سمَمهل٤م سم٤مقم٧م ُم٤م ضم٤مء سمف وم٠موٕمػ أو 

ىمري٤ًٌم، وطمدصمٝم٤م ُمٞمنة قمَم يم٤من يرى ُمـ إفمَلل اعمٚمٙملم إي٤مه، ويم٤مٟم٧م 

اُمرأة طم٤مزُم٦م ذيٗم٦م ًمٌٞم٦ٌم، ُمع ُم٤م أراد الِل هب٤م ُمـ  ظمدجي٦م 

ٚمَم أظمؼمه٤م ُمٞمنة سمَم أظمؼمه٤م سمف سمٕمث٧م إمم رؾمقل الِل يمراُمتف، وم

 ،ًم٘مراسمتؽ، وم٘م٤مًم٧م ًمف: ي٤م اسمـ قمؿ، إين ىمد رهم٧ٌم ومٞمؽ ،

وؾمٓمتؽ
(1)

ذم ىمقُمؽ، وأُم٤مٟمتؽ، وطمًـ ظمٚم٘مؽ، وصدق طمديثؽ،  

 صمؿ قمرو٧م قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م.

، ومل يتزوج ويم٤مٟم٧م أول اُمرأة شمزوضمٝم٤م رؾمقل الِل 

(3)قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م طمتك ُم٤مشم٧م، 
. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .187ص ،1ج : اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،65ص ،1ج اًمٌٞمٝم٘مل، دٓئؾ اًمٜمٌقة، (1)

 .188ص ،1ج ومؽ. اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،وؾمٓمتؽ: ذ (2)

 .189-188ص ،1ج اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)
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ذم اظمتٞم٤مره٤م عمحٛمد -قمغم سمّمػمة   ويم٤مٟم٧م ظمدجي٦م

- ٓ طمٔم٧م متٞمزًا ٓ يقضمد ًمٞمت٤مضمر ذم ُم٤مهل٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وُمـ صمؿ

ذم همػمه ُمـ اًمرضم٤مل وم٤ًمرقم٧م سم٤مًمزواج ُمٜمف، وهذا يدل قمغم ومٓمٜمتٝم٤م وذيم٤مئٝم٤م 

 ذم اخت٤مذ اًم٘مرار اًمّم٤مئ٥م، اًمذي مل ي٠مت إٓ سمٕمد ظمؼمة وصٗم٤مء هيرة.

ٛمدًا أطم٧ًم أن حم إن ىم٤مرئ اًمًػمة يرى أن ظمدجي٦م 

  ؾمٞمٙمقن ًمف ؿم٠من وم٤مظمت٤مرت أن شمٙمقن رومٞم٘م٦م درسمف، حتتْمـ

ٟمٌقهمف وحتٞمٓمف سمٙمؾ ُم٤م شم٘مدر قمٚمٞمف ُمـ رقم٤مي٦م ودقمؿ، وشمرحيف ُمـ اًمًٕمل 

وراء اًمرزق، وم٘مد يم٤من ُمٝمٛمقُم٤ًم سمْمَلل ىمقُمف يٙمثر اًمت٠مُمؾ سمحث٤ًم قمـ اْلؼ، 

 وم٤مطمؽمُم٧م رهمٌتف. 

 ،أصٌح يٜمٓمٚمؼ إمم اجل٤ٌمل يٛمٙم٨م إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم ذم هم٤مر طمراء

يرضمق اهلداي٦م إمم اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ..  ،ٗمٙمرًا ي٘مٚم٥م وضمٝمف ذم اًمًَمءُمت

وٓ شمتٕمرض ًمف  ،ومروٞم٧م أن شمرقم٤مه ُمـ سمٕمٞمد.. شمرؾمؾ ًمف اًمزاد ُمع ظمدُمٝم٤م

.. ومٝمل رسم٦م إهة إن هم٤مب.. وهل ،سمٚمقم أو قمت٤مب قمغم همٞم٤مسمف ُمـ أهشمف

اًمقد وإٟمس واًمًٙمـ إن قم٤مد.. شمراىمٌف ُمٌٝمقرة سمَم وصؾ إًمٞمف ُمـ صٗم٤مء 

 طمتك إذا ضم٤مء اًمٞمقم اًمذي ٟمزل ومٞمف اًمقطمل قمٚمٞمف  ذم اًمٜمٗمس

ُمـ ٟمزول اًمقطمل ُمقىمٗم٤ًم إيَمٟمٞم٤ًم  سم٠مول ؾمقرة اىمرأ، يم٤من ُمقىمٗمٝم٤م 

ص٤مدىم٤ًم، طمٞم٨م ذيمرشمف سمٜمٕمؿ الِل قمٚمٞمف اًم٤ًمسم٘م٦م ىمٌؾ اًمقطمل واًمرؾم٤مًم٦م، وُمـ 

أو ظمزي٤ًم، وأن ُم٤م  يم٤مٟم٧م هذه صٗم٤مشمف وأظمَلىمف ومٝمق طمري أن ٓ يٜم٤مًمف ذاً 

ٔمٞمؿ، وهق اًمٜمٌقةطمدث يم٤من شم٠مهٞمًَل ُٕمر قم
(2)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ 1اًمٚمح٤مم: طمٜم٤من، هدي اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اًمتٖمٞمػم آضمتَمقمل، )ط (1)

 .32م( ص2002-هـ1423
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أيمؼم إصمر ذم شمثٌٞم٧م  ًم٘مد يم٤من ًمّمدق اًمًٞمدة ظمدجي٦م 

وظم٤مص٦م سمٕمد ٟمزول اًمقطمل قمٚمٞمف ٕول  وشمٌِمػم اًمرؾمقل 

وارشمٕم٤مده ُمـ ومج٤مءة ُم٤م  ُمرة، وهق ذم هم٤مر طمراء وظمقومف 

وهق يرضمػ وم١ماده  طمدث، طمٞم٨م دظمؾ قمغم اًمًٞمدة ظمدجي٦م 

ىم٤مئَلً: زُمٚمقين
(2)

ٟمٗمًف  وهدأت ُمـ ، زُمٚمقين، ومزُمٚمتف 

اًمنميٗم٦م، صمؿ أظمؼمه٤م اخلؼم، وم٘م٤مًم٧م ًمف قم٤ٌمراهت٤م اًمّم٤مدىم٦م ويمٚمَمهت٤م 

يمَل والِل ُم٤م خيزيؽ الِل أسمدًا، إٟمؽ ًمتّمؾ "اإليَمٟمٞم٦م اًمقاصم٘م٦م سم٤ملِل: 

اًمرطمؿ، وحتٛمؾ اًمٙمؾ
(1)

، وشمٙم٥ًم اعمٕمدوم
(3)

، وشم٘مري اًمْمٞمػ، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
َلم ذم أول يقم زُمٚمقين: يمؾ ُمٚمٗمقف ذم صمٞم٤مب ومٝمق ُمزُمؾ وُمٜمف طمدي٨م اًمٜمٌل قمٚمف اًمً (1)

ُم٤م رأى ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًَلم ىم٤مل: ومجثث٧م ُمٜمف ومرىم٤ًم. ]وسمٕمْمٝمؿ[ ي٘مقل: ضمثث٧م ىم٤مل 

اًمٙم٤ًمئل: مه٤م مجٞمٕم٤ًم ُمـ اًمرقم٥م ُي٘م٤مل: رضمؾ جم١موث وجمثقث وم٘م٤مل: وم٠مشمك ظمدجي٦م 

  وم٘م٤مل: زُمٚمقين. وم٢مذا ومٕمؾ اًمرضمؾ ذًمؽ سمٜمٗمًف ىمٞمؾ: ىمد شمزُمؾ وىمد شمدصمر وهق

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمَلم سمـ قمٌدالِل، همري٥م اْلدي٨م، ُمتزُمؾ وُمتدصمر. اًمٌٖمدادي: أسمق قمٌٞمد 

، دائر اعمٕم٤مرف اًمٕمثَمٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد، 1)حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌداعمٕمٞمد ظم٤من، ط

 .71، ص2م(، سم٤مب زُمؾ، ج1964هـ/1384

حتٛمؾ اًمٙمؾ: ُمـ إصم٘م٤مل واْلقائ٩م اعمٝمٛم٦م واًمٕمٞم٤مل ويمؾ ُم٤م يتٙمٚمػ ويث٘مؾ محٚمف ومٝمق  (2)

قح سمـ قمٌدالِل سمـ ومتقح سمـ محٞمد إزدي يمؾ. أسمق قمٌدالِل سمـ أيب ٟمٍم: حمٛمد سمـ ومت

اعمٞمقرىمل اْلٛمٞمدي، شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمًؿ، )حت٘مٞمؼ: 

م(، 1995هـ/1415، ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م، اًم٘م٤مهرة، 1زسمٞمدة حمٛمد ؾمٕمٞمد قمٌداًمٕمزيز، ط

 .509، 1، جسم٤مب طمدي٨م قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم 

رء ُمٕمدوم ومَل يتٕمذر قمٚمٞمف ًمٌٕمده ُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ اًمٙم٥ًم ًمٜمٗمًف وأٟمف يّمؾ إمم يمؾ  (3)

وىمٞمؾ يٙم٥ًم اعمٕمدوم أي يٕمٓمٞمف همػمه ويقصٚمف إمم ُمـ هق ُمٕمدوم قمٜمده ُي٘م٤مل: يم٧ًٌم 

ُم٤مًٓ ويم٧ًٌم زيدًا ُم٤مًٓ أي أقمٜمتف قمغم يمًٌف وُمٜمٝمؿ ُمـ قمداه سم٤مًٕمػ وم٘م٤مل أيم٧ًٌم 

= 
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"اْلؼ وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م
(2)

. 

ّمدي٘مٝم٤م وومٞمف سمٞم٤من شم »: اسمـ طمجر اْل٤مومظ وذم هذا ي٘مقل 

وُمـ صم٤ٌمهت٤م ذم إُمر: ُم٤م يدل قمغم  -ُمـ أول وهٚم٦م- ًمٚمٜمٌل 

شقر قم٘مٚمٝم٤م، وصح٦م قمزُمٝم٤م ومىمقة ي٘مٞمٜمٝم٤م وو
(1)

. 

 اعمدصمر، أهقم٧م اًمًٞمدة ظمدجي٦م وسمٕمد ٟمزول ُمٓمٚمع ؾمقرة 

ًمتحٔمك سم٠مومْمٚمٞم٦م : سمٙمؾ صم٘م٦م وومخر شمٕمٚمـ إيَمهن٤م سمزوضمٝم٤م 

الِل  اًمًٌؼ إمم اإلؾمَلم، ومٙم٤مٟم٧م أول ُمـ آُمـ سمف وصدىم٧م سمَم ضم٤مء ُمـ

، ٓ يًٛمع وآزرشمف قمغم أُمره، ومخٗمػ الِل سمذًمؽ قمـ ٟمٌٞمف 

ؿمٞمئ٤ًم مم٤م يٙمرهف ُمـ رد قمٚمٞمف وشمٙمذي٥م ًمف ومٞمحزٟمف ذًمؽ إٓ ومرج الِل قمٜمف 

الِل  ٦مهب٤م إذا رضمع إًمٞمٝم٤م، شمثٌتف وختٗمػ قمٚمٞمف وهتقن قمٚمٞمف أُمر اًمٜم٤مس رمح

شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م
(3)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يب زيدًا ُم٤مًٓ وأٟمِمد وأيمًٌٜمل ُم٤مًٓ وأيمًٌتف محدًا وهذا اًمقضمف أومم. أسمق قمٌدالِل سمـ أ =

زُمر، شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، سم٤مب طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

509، ص1، ج. 

اًمٌخ٤مري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب سمدء اًمقطمل، سم٤مب يمٞمػ يم٤من يدر اًمقطمل إمم  (1)

 (.3ح) 5ص ،1ج ،رؾمقل الِل 

اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مَلين، ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

 .129ص ،11ج م(،2000-هـ1421ًَلم، اًمري٤مض، ، دار اًم1)ط

 .245ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)
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ٝم٤م وُمٜمذ سمداي٦م اًمدقمقة أقمٚمٜم٧م إؾمَلُمٝم٤م، وم٘م٤مُم٧م شمّمكم ُمع زوضم

 .قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم همػم آهب٦م سمَم ىمد حيدث هل٤م 

ومٗمل رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق: أن اًمّمَلة طملم اومؽمو٧م قمغم رؾمقل 

آشم٤مه ضمؼميؾ يٜمٔمر إًمٞمف، ًمػميف يمٞمػ اًمٓمٝمقر ًمٚمّمَلة، صمؿ  الِل 

صمؿ ىم٤مم سمف ضمؼميؾ  ،يمَم رأى ضمؼميؾ يتقو٠م شمقو٠م رؾمقل الِل 

سمّمَلشمف، صمؿ اٟمٍمف ضمؼميؾ  وصغم رؾمقل الِل  ،ومّمغم سمف

 ج٤مء رؾمقل الِل وم  ظمدجي٦م، ومتقو٠م هل٤م ًمػمَي٤م يمٞمػ

اًمٓمٝمقر ًمٚمّمَلة يمَم أراه ضمؼميؾ، ومتقو٠مت يمَم شمقو٠م هل٤م رؾمقل الِل 

  صمؿ صغم هب٤م رؾمقل الِل  ،يمَم صغم سمف ضمؼميؾ

ومّمٚم٧م سمّمَلشمف
(2)

. 

ذم ُم٤ًمرقم٦م إيَمهن٤م وإؾمَلُمٝم٤م وشمّمدي٘مٝم٤م  وُمقىمػ ظمدجي٦م 

طمٞم٨م ىم٤مرٟم٧م  ،يدل قمغم ؾمٕم٦م إدرايمٝم٤م عم٤م ضم٤مء سمف رؾمقل الِل 

ُمـ ظمَلل ُمٕم٤مذهت٤م ًمف  سملم ُم٤م ؾمٛمٕم٧م وواىمع اًمٜمٌل 

قمغم ُمٙم٤مرم إظمَلق ٓ خيزيف الِل أسمدًا، وم٘مد  َؾ وم٠مدريم٧م أن ُمـ ضُمٌِ 

وصٗمتف سم٠مٟمف يّمؾ اًمرطمؿ، ويمقن اإلٟم٤ًمن يّمؾ أىم٤مرسمف دًمٞمؾ قمغم 

اؾمتٕمداده اًمٜمٗمز ًمٌذل اخلػم واإلطم٤ًمن إمم اًمٜم٤مس، وم٢من أىم٤مرب 

ًمٙمِمػ أظمَلىمف، وم٢من ٟمجح ذم اطمتقاء أىم٤مرسمف  اإلٟم٤ًمن هؿ اعمرآة إومم

ويمًٌٝمؿ سمَم ًمف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُمٕمروف يم٤من طمري٤ًم أن يٜمجح ذم يم٥ًم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .120ص ،2ج : اًمٌٞمٝم٘مل، دٓئؾ اًمٜمٌقة،234ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)
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أظمريـ ُمـ اًمٌنم، وظمػم ُمث٤مل قمغم ذًمؽ أٟمف قمٜمدُم٤م اظمتٚمٗم٧م ىمريش 

ومٞمٛمـ يْمع اْلجر وأؿم٤مر قمٚمٞمٝمؿ أسمق أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة ويم٤من أؾمـ ىمريش 

تٚمٗمقن ومٞمف أول ُمـ يمٚمٝم٤م، ىم٤مل: ي٤م ُمٕمنم ىمريش، اضمٕمٚمقا سمٞمٜمٙمؿ ومٞمَم خت

يدظمؾ ُمـ سم٤مب هذا اعمًجد ي٘ميض سمٞمٜمٙمؿ ومٞمف، ومٗمٕمٚمقا، ومٙم٤من أول داظمؾ 

، ومٚمَم رأوه ىم٤مًمقا: هذا إُملم، روٞمٜم٤م، قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل الِل 

هذا حمٛمد
(2)

. 

ومٙم٤من طم٘م٤ًم أن يٙمقن هلذه اًمٓم٤مهرة ومْمؾ وُمٙم٤مٟم٦م قمٜمد رؾمقل الِل 

  شمًٛمق قمغم يمؾ اًمٕمَلىم٤مت، وشمٔمؾ همرة ذم ضمٌلم اًمت٤مريخ

وشم٤مريخ اًمٕمَلىم٤مت إهي٦م ظم٤مص٦م، طمٞم٨م اؾمتٛمر اًمقوم٤مء ُمٜمف  قم٤مُم٦م

  هلذه اعمرأة اًمتل قم٤مؿم٧م ُمٕمف طمٚمق اْلٞم٤مة وُمره٤م، وظمػم

طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: ُم٤م همرت قمغم أطمد  ُمث٤مل قمغم ذًمؽ ُم٤م روشمف قم٤مئِم٦م 

ُم٤م هِمرت قمغم ظمدجي٦م، وُم٤م رأيتٝم٤م، ًمٙمـ يم٤من  ُمـ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل 

٤م أقمْم٤مء، صمؿ يٙمثر ذيمره٤م، ورسمَم ذسمح اًمِم٤مة صمؿ ي٘مٓمٕمٝم اًمٜمٌل 

ؼ ظمدجي٦م، ومرسمََّم ىمٚم٧م ًمف: يم٠من مل يٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م اُمرأة إٓ دائِ يٌٕمثٝم٤م ذم َص 

شإهن٤م يم٤مٟم٧م ويم٤مٟم٧م، ويم٤من زم ُمٜمٝم٤م وًمد » ظمدجي٦م! ومٞم٘مقل: 
(1)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .195-194ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 ًمٜمٌل اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر، سم٤مب شمزوي٩م ا (2)

 (.3818ح) 205ص ،3، جظمدجي٦م وومْمٚمٝم٤م 
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 (2)إضالّ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -2
قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وُم٤م صٜمع الِل ًمف  يم٤من ُمـ ٟمٕمٛم٦م الِل 

أص٤مسمتٝمؿ أزُم٦م ؿمديدة، ويم٤من أسمق ـم٤مًم٥م ذا  وأراده سمف ُمـ اخلػم أن ىمريِم٤مً 

يم٤من ُمـ أين - ًمٚمٕم٤ٌمس قمٛمف قمٞم٤مل يمثػم، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

ي٤م قم٤ٌمس، إن أظم٤مك أسم٤م ـم٤مًم٥م يمثػم اًمٕمٞم٤مل، وىمد شمرى ُم٤م  »: -سمٜمل ه٤مؿمؿ

ٗمػ قمٜمف قمٞم٤مًمف، أظمذ ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ هذه إزُم٦م، وم٤مٟمٓمٚمؼ ومٚمٜمخأص٤مب 

٤مل اًمٕم٤ٌمس: ٟمٕمؿ.. ، وم٘مشسمٞمتف واطمدًا وشم٠مظمذ واطمدًا، ومٜمٙمٗمٞمٝمَم قمٜمف 

وم٤مٟمٓمٚمؼ طمتك أشمٞم٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مٓ ًمف: إٟم٤م ٟمريد أن ٟمخٗمػ قمٜمؽ ُمـ 

 هؿ ومٞمف، وم٘م٤مل هلَم: إن شمريمتَم زمقمٞم٤مًمؽ طمتك يٜمٙمِمػ قمـ اًمٜم٤مس ُم٤م 

قمٚمٞم٤ًم ومْمٛمف إًمٞمف،  قم٘مٞمًَل وم٤مصٜمٕم٤م ُم٤م ؿمئتَم، وم٠مظمذ رؾمقل الِل 

ومْمٛمف إًمٞمف، ومٚمؿ يزل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  وأظمذ اًمٕم٤ٌمس ضمٕمٗمرًا 

  رؾمقل الِل ُمع  طمتك سمٕمثف الِل ٟمٌٞم٤ًم، وم٤مشمٌٕمف قمكم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م، اًم٘مرر، اهل٤مؿمٛمل، يم٤من ُمـ أوائؾ ُمـ أؾمٚمؿ،  (1)

هـ(، 40ويم٤من ؿم٤مسم٤ًم ذم اًمٕم٤مذة ُمـ قمٛمره، وهق راسمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، شمقذم ؾمٜم٦م: )

د سمـ : اسمـ طمجر: أمح527اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مَلين ذم اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، )حت٘مٞمؼ: ظمػمي ؾمٕمٞمد، د ط، 

: اسمـ إصمػم، اإلُم٤مم قمز اًمذيـ أيب 507ص ،1ج اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، د ت(

اْلًلم قمكم سمـ حمٛمد اجلزري، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن 

 .282ص ،3م(، ج2001-هـ1422وت، ، دار اعمٕمروم٦م، سمػم2ؿمٞمح٤مء، ط
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وآُمـ سمف وصدىمف ،
(2)

. 

ضم٤مء إمم اًمٜمٌل  روى اسمـ إؾمح٤مق أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

  سمٕمد إؾمَلم ظمدجي٦م  :ومقضمدمه٤م يّمٚمٞم٤من، وم٘م٤مل قمكم

ديـ الِل اصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف،  »: ُم٤م هذا ي٤م حمٛمد؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

٤ٌمدشمف، وشمٙمٗمر سم٤مًمَلت وسمٕم٨م سمف رؾمٚمف، وم٠مدقمقك إمم الِل وطمده وإمم قم

، وم٘م٤مل ًمف قمكم: هذا أُمر مل أؾمٛمع سمف ُمـ ىمٌؾ اًمٞمقم، ومٚم٧ًم شواًمٕمزى 

أن  سم٘م٤مض أُمرًا طمتك أطمدث أسم٤م ـم٤مًم٥م، ومٙمره رؾمقل الِل 

ي٤م قمكم إذا مل شمًٚمؿ  »يٗمٌم قمٚمٞمف هه، ىمٌؾ أن يًتٚمٕمـ أُمره، وم٘م٤مل ًمف: 

، ومٛمٙم٨م قمكم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، صمؿ إن الِل أوىمع ذم ىمٚم٥م قمكمِّ شوم٤ميمتؿ 

، طمتك ضم٤مء وم٘م٤مل: إلؾمَلم، وم٠مصٌح هم٤مدي٤ًم إمم رؾمقل الِل ا

شمِمٝمد أن ٓ  » ُم٤م قمرو٧م قمكمَّ ي٤م حمٛمد؟ وم٘م٤مل ًمف رؾمقل الِل 

إًمف إٓ الِل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وشمٙمٗمر سم٤مًمَلت واًمٕمزى، وشمؼمأ ُمـ 

، ومٗمٕمؾ قمكم وأؾمٚمؿ، ويمتؿ قمكم إؾمَلُمف ومل ئمٝمر سمف ذم أول شإٟمداد 

إُمر ظمقوم٤ًم ُمـ أيب ـم٤مًم٥م
(1)

. 

ًم٘مد ؾم٤مقمدت اًمّمٚم٦م إهي٦م، واعمٕم٤ميِم٦م اًم٘مري٦ٌم، واًمتتٌع اًمدىمٞمؼ 

وُم٤م ضُمٌؾ قمٚمٞمف ُمـ ُمٙم٤مرم إظمَلق قمٚمٞم٤ًم  ًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .236، ص1اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ج (1)

اسمـ يمثػم، أسمق اًمٗمداء، اْل٤مومظ اسمـ يمثػم، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )حت٘مٞمؼ: أمحد ضم٤مد، د.ط، دار  (2)

 .4ص ،3ج م(،2006-هـ1427اْلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، 
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  قمغم ُمٕمرومتف سمجقاٟم٥م اًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م وظمّم٤مئّمٝم٤م واخت٤مذه٤م

ىمدوة ًمف ذم ؿمخّمٞمتف وؾم٤مئر ؾمٚمقيمف، وهلذا ؾم٤مرع إمم ىمٌقل اإلؾمَلم 

 .وشمّمديؼ اًمٜمٌل 

 أظمَلق اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ سمٕمد  وىمد حتدث قمكم 

يم٤من أضمقد اًمٜم٤مس يمٗم٤ًم،  »ُمـ ظمَلل ُمٕم٤مذشمف ًمف قمـ ىمرب وم٘م٤مل 

وأذطمٝمؿ صدرًا، وأصدق اًمٜم٤مس هلج٦م، وأًمٞمٜمٝمؿ قمريٙم٦م، وأيمرُمٝمؿ 

قمنمة، ُمـ رآه سمدَي٦م ه٤مسمف، وُمـ ظم٤مًمٓمف ُمٕمروم٦م أطمٌف، مل أر ىمٌٚمف وٓ 

شسمٕمده ُمثٚمف 
(2)

. 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .662ص ،2ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)
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 (2)إضالّ أبٞ بهس ايصدٜل  -3
سمٙمر رضمًَل ُم٠مًمٗم٤مً يم٤من أسمق 

(1)
ًم٘مقُمف، حم٤ًٌٌم ؾمٝمًَل، ويم٤من أٟم٥ًم  

ىمريش ًم٘مريش، وأقمٚمؿ ىمريش هب٤م، وسمَم يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ ظمػم وذ، ويم٤من 

رضمًَل شم٤مضمرًا ذا ظمٚمؼ وُمٕمروف، ويم٤من رضم٤مل ىمقُمف ي٠مشمقٟمف وي٠مًمٗمقٟمف ًمٖمػم 

واطمد ُمـ إُمر، ًمٕمٚمٛمف، ودم٤مرشمف وطمًـ جم٤مًمًتف
(3)

.ويم٤من قم٤مىمًَل 

 وًمف ذم ذًمؽ طمٙم٤مي٦م. وم٤موًَل ومٚمؿ يًجد ًمّمٜمؿ ىمط،

طمٞم٨م روى قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ُم٤م ؾمجدت ًمّمٜمؿ ىمط وذًمؽ أين عم٤م 

ٟم٤مهزت اْلٚمؿ أظمذين أسمق ىمح٤موم٦م وم٤مٟمٓمٚمؼ يب إمم خمدع
 

ومٞمف إصٜم٤مم وم٘م٤مل 

زم: هذه آهلتؽ اًمِمؿ اًمٕمقازم
(6)

وظمَلين وذه٥م، ومدٟمقت ُمـ اًمّمٜمؿ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

٤موم٦م قمثَمن سمـ قم٤مُمر سمـ قمٛمػم سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ شمٞمؿ سمـ ُمرة سمـ هققمٌدالِل أيب ىمح (1)

ذم ُمرة  يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م اًم٘مرر، اًمتٛمٞمٛمل، يٚمت٘مل ٟمًٌف ُمع اًمٜمٌل 

: اًمٓمؼمي: ٕيب ضمٕمٗمر 169ص ،3ج سمـ يمٕم٥م. اٟمٔمر: اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،

، دار ص٤مدر، سمػموت، 3حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، )ط

 .188ص ،3ج م(،2008-هـ1429

 .239ص ،1ج ُم٠مًمٗم٤ًم: اًمذي ي٠مًمٗمف اإلٟم٤ًمن. اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)

 .239ص ،1ج اعمّمدر ٟمٗمًف، (3)

اًمِمؿ اًمٕمقازم: قمٚمق ُمٜمزًم٦م شمٚمؽ إصٜم٤مم قمٜمدهؿ هذا زقمٛمٝمؿ. اٟمٔمر: اسمـ إصمػم: اإلُم٤مم جمد  (4)

همري٥م اْلدي٨م وإصمر، )شمٕمٚمٞمؼ: أسمق اًمديـ أيب اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم 

ـ صَلح، ط  . 449، ص2م( ج1998هـ/11419، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 1قمٌداًمرمح
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وىمٚم٧م: أٟم٤م ضم٤مئع وم٠مـمٕمٛمٜمل؟ ومٚمؿ جيٞمٌٜمل. وم٘مٚم٧م أٟم٤م قم٤مر وم٠ميمًٜمل؟ ومٚمؿ 

ٜمل، وم٠مًم٘مٞم٧م قمٚمٞمف صخرة ومخر ًمقضمٝمفجيٞمٌ
(2)

وُمـ ظمّم٤مًمف اْلٛمٞمدة ذم  

ٟمِم٠مشمف أٟمف مل ينمب اخلٛمر ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وٓ ذم اإلؾمَلم ىمٌؾ حتريٛمٝم٤م
(1)

. 

واعمٖم٤مرم ومٙم٤من ُمقيمًَل سم٤مًمدي٤مت واعمٖم٤مزي  ،ويم٤من ص٤مدق اْلدي٨م

يًٛمقهن٤م إؿمٜم٤مقواًمتل  ،ذم ىمريش
(3)

ومٙم٤من جيٛمع اعم٤مل واإلسمؾ  

طم٤مدصم٦م اؾمتٚمزُم٧م همرُم٤ًم شمدومٕمف ىمريش، أداه واًمٕمروض طمتك إذا ـمرأت 

ىمف ىمقُمف وأُمٜمقا قمغم ُم٤م صٜمع هق وصدَّ
(6)

وهذه إظمَلق ضمٕمٚمتف ىمري٤ًٌم  

وم٢من سملم صٗم٤مهتَم شمِم٤مسمف وشمراسمط ومَل همرو أن  ُمـ اًمٜمٌل 

شمتّمؾ إؾم٤ٌمب وشمٜمجذب اًم٘مٚمقب إمم سمٕمْمٝم٤م ومه٤م ذم ؾمـ ُمت٘م٤مرسم٦م، 

ٜمٌل يمٞمػ ٓ وىمد اشمٗم٘م٧م ـم٤ٌمئٕمٝم٤م واشمٗم٘م٧م أؾم٤ٌمسمف سم٠مؾم٤ٌمب اًم

 .ىمٌؾ اإلؾمَلم 

أٟمف يم٤من ص٤مطم٥م رؾمقل الِل  وذيمر اسمـ إؾمح٤مق وهمػمه:

  ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م، ويم٤من يٕمٚمؿ ُمـ صدىمف وأُم٤مٟمتف وطمًـ ؾمجٞمتف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

م(، 1992هـ/1411، اعمٙمت٥م اإلؾمَلُمل، 5حمٛمقد ؿم٤ميمر: اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، )ط (1)

 .30، 29ص

دار ، 1اًمًٞمقـمل: اإلُم٤مم ضمَلل اًمديـ، شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء )حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ ص٤مًمح، ط (2)

 .48م(، ص1997هـ/1413ص٤مدر، سمػموت، 

 ،2ج إؿمٜم٤مق: اًمدي٤مت. اٟمٔمر: اسمـ إصمػم: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر، (3)

 .451ص

 .310، 3اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج (4)
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ويمرم أظمَلىمف ُم٤م يٛمٜمٕمف ُمـ اًمٙمذب قمغم اخلٚمؼ ومٙمٞمػ يٙمذب قمغم 

الِل؟
(2)

. 

يم٤من  ،سم٤مًمٜمٌقة وسمرؾم٤مًم٦م اًمدقمقة وسمٕمد إيمرام الِل ٟمٌٞمف 

اًمٜم٤مس سمف أيب سمٙمر  ىمربقمغم أاًمدقمقة ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٕمرض 

 .اًمّمديؼ

إؾمَلم أيب سمٙمر  وم٠مضم٤مسمف ُم٤ٌمذة طمٞم٨م وصػ اًمٜمٌل 

  سم٘مقًمف: )ُم٤م دقمقت أطمدًا إمم اإلؾمَلم إٓ يم٤مٟم٧م ُمٜمف يمٌقة وٟمٔمر

إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ أيب سمٙمر سمـ أيب ىمح٤موم٦م ُم٤م قمٙمؿ قمٜمف طملم ذيمرشمف ًمف  ،وشمردد

وُم٤م شمردد ومٞمف(
(1)

. 

عمـ٤َّم قمرف  ره ومٝمق رطمؿ الِل أسم٤م سمٙمر ُم٤م أىمدره وأسمٕمد ٟمٔم

ّمدىمف ف الِل سمف ومُمأظمَلق اًمٜمٌل اًمٗم٤موٚم٦م وصدىمف أدرك أٟمف طم٘مٞمؼ سمَم أيمر

 وٓ شمٚمٙم٠م وٓ شمردد. ُمـ همػم ضمدال وٓ ُمراء

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .37ص ،3ج اسمـ يمثػم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، (1)

 .164ص ،2ج اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، (2)
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 إضالّ شٜد بٔ حازث١  -4
وطم٥م ُمقمم  ،زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ ذاطمٞمؾ اًمٙمٚمٌل، أسمق أؾم٤مُم٦م

ٕن أُمف ظمرضم٧م سمف  :أص٤مسمف ؾم٤ٌمء ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،رؾمقل الِل 

شمزور ىمقُمٝم٤م سمٜمل ُمٕمـ، وم٠مهم٤مرت قمٚمٞمٝمؿ ظمٞمؾ سمٜمل اًم٘ملم سمـ ضمن، 

وم٠مظمذوا زيدًا، وم٘مدُمقا سمف ؾمقق قمٙم٤مظ
(2)

وم٤مؿمؽماه طمٙمٞمؿ سمـ طمزام 
(1)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ظ: أؿمٝمر أؾمقاق اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وصدر اإلؾمَلم، اظمتٚمػ اًم٤ٌمطمثقن ىمدُم٤مء قمٙم٤م (1)

وحمدصمقن ذم شمٕمٞملم ُمقوٕمف وم٘مٞمؾ: ذق اْلقي٦م، وىمٞمؾ: ذم اًمًٞمؾ اًمٙمٌػم، وىمٞمؾ: ذم 

اًمًٞمؾ اًمّمٖمػم، وىمٞمؾ: ذم ضمٜمقب اًمٓم٤مئػ، وىمٞمؾ: ذم قمِمػمة، صمؿ طمددت ُمقىمٕمف جلٜم٦م 

هـ، 129دُمرشمف اْلروري٦م قم٤مم  ؿمٙمٚم٧م هلذا اًمٖمرض ُم١مظمرًا سم٠من ووٕمتف ؿمَمل اْلقي٦م،

وُمٜمذ ذًمؽ اًمقىم٧م شمقىمػ هذا اًمًقق اًمذي مل ي٘متٍم اًمٕمرب ومٞمف قمغم اًمٌٞمع واًمنماء 

ومح٥ًم سمؾ يم٤من ُمٜمتدى اًمٕمرب إديب.)ٟم٤مس اْل٤مرصمل، اعمٕمجؿ إصمري عمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م 

 .93م(، ص2002-هـ1423اعمٙمرُم٦م، د.ط، ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ ومٝمد، اًمٓم٤مئػ، 

سمـ أؾمد سمـ قمٌداًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرر إؾمدي، يٙمٜمك طمٙمٞمؿ سمـ طمزام: سمـ ظمقيٚمد  (2)

، وًمد ذم اًمٙمٕم٦ٌم، أسم٤م ظم٤مًمد، هق اسمـ أظمل ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد زوج اًمٜمٌل 

وذًمؽ أن أُمف دظمٚم٧م اًمٙمٕم٦ٌم ذم ٟمًقة ُمـ ىمريش، وهل طم٤مُمؾ وميهب٤م اعمخ٤مض، 

وم٠مصم٧ٌم سمٜمٓمع ومقًمدت طمٙمٞمؿ سمـ طمزام قمٚمٞمف، ويم٤من ُمـ أذاف ىمريش ووضمقهٝم٤م ذم 

َلم، يم٤من ُمقًمده ىمٌؾ اًمٗمٞمؾ سمثَلث قمنمة ؾمٜم٦م أو اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م قمغم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾم

اظمتَلف ذم ذًمؽ وشم٠مظمر إؾمَلُمف إمم قم٤مم اًمٗمتح، ومٝمق ُمـ ُمًٚمٛم٦م اًمٗمتح هق وسمٜمقه 

، وقم٤مش طمٙمٞمؿ سمـ قمٌدالِل وظم٤مًمد وحيٞمك وهِم٤مم، ويمٚمٝمؿ صح٥م اًمٜمٌل 

َلوم٦م ُمٕم٤موي٦م طمزام ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ؾمتلم ؾمٜم٦م، وذم اإلؾمَلم ؾمٜمتلم، وشمقذم سم٤معمديٜم٦م ذم ظم

= 
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، ومقهٌتف ظمدجي٦م ًمرؾمقل الِل ًمٕمٛمتف ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد

 سمٛمٙم٦م ىمٌؾ اًمٜمٌقة، وهق اسمـ صمَمين ؾمٜملم
(2)

، ويم٤من أسمقه 

 رًا ذم ذًمؽ قمٜمف ىمقًمف:ذاطمٞمؾ ىمد وضمد ًمٗم٘مده وضمدًا ؿمديدًا، وم٘م٤مل ؿمٕم

ـــد ومل أدر ُمـــ٤م ومٕمـــؾٍ   سمٙمٞمـــ٧م قمـــغم زي

 

أطمك ومػُمضمك أم أشمك دوٟمف إضمؾ 
(1)

 

 
زيدًا، ومٕمرومٝمؿ وقمرومقه، وم٘م٤مل  اصمؿ إن أٟم٤مؾم٤ًم ُمـ يمٚم٥م طمجقا ومرأو

 هلؿ: أسمٚمٖمقا قمٜمل أهكم هذه إسمٞم٤مت وم٢مٟمٜمل أقمٚمؿ أهنؿ ضمزقمقا قمكّم، وم٘م٤مل: 

 أطمــــ إمم ىمـــقُمل وإن يمٜمـــ٧م ٟم٤مئٞمـــ٤مً 

 

 

ـــد اًمٌ  ـــ٢مين ىمٕمٞم ـــ٤مقمروم ـــد اعمِم ـــ٧م قمٜم  ٞم

ــج٤ميمؿ  ــذي ؿم ــد اًم ـــ اًمقضم ــقا ُم  ومٙمٗم

 

ــــــــصَّ   ــــــــقا ذم إرض ٟم وٓ شمٕمٛمٚم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤مقمر  إسم

 

 ومـــــ٢مين سمحٛمـــــد الِل ذم ظمـــــػم أهة

 

يمــــرام ُمٕمــــد يمــــ٤مسمرًا سمٕمــــد يمــــ٤مسمر 
(3)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم، وهق اسمـ ُم٤مئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م، ويم٤من قم٤مىمًَل هي٤ًم وم٤موًَل شم٘مٞم٤ًم ؾمٞمدًا = =

، اًمذهٌل: ؾمػم 362سمَمًمف همٜمٞم٤ًم، اسمـ قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

، 1: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج44، ص3أقمَلم اًمٜمٌَلء، ج

 .522ص

م ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثَمن، ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌَلء )شمٕمٚمٞمؼ اًمذهٌل: اإلُم٤م (1)

 ،4ج م(،2006-هـ1423حمٛمد أيٛمـ اًمِمؼماوي، د.ط، دار اْلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، 

: اسمـ إصمػم: أؾمد 285: اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص140ص

 .328ص ،2ج اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

: اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م 328ص ،2ج ،اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م (2)

 .328ص ،2ج : اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،285إصح٤مب، ص

 .239ص ،2ج اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، (3)
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وُم٤م  ،وذم هذه إسمٞم٤مت يتْمح ُم٤م هق ومٞمف ُمـ اًمًٕم٤مدة واًمرو٤م

وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمٙمٚمٌٞمقن، وم٠مقمٚمٛمقا أسم٤مه  ،وضمد ُمـ اإليمرام، وطمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م

صٗمقا ًمف ُمقوٕمف، وقمٜمد ُمـ هق، ومخرج طم٤مرصم٦م وأظمقه يمٕم٥م اسمٜم٤م وو

وم٘م٤مٓ: ي٤م  ذاطمٞمؾ ًمٗمدائف، وم٘مدُم٤م ُمٙم٦م، ومدظمَل قمغم اًمٜمٌل 

ٓمٚم٥م، ي٤م اسمـ ه٤مؿمؿ، ي٤م اسمـ ؾمٞمد ىمقُمف، ضمئٜم٤مك ذم اسمٜمٜم٤م قمٜمدك، قمٌداعم اسمـ

وم٤مُمٜمـ قمٚمٞمٜم٤م، وأطمًـ إًمٞمٜم٤م ذم ومدائف، وم٘م٤مل: ُمـ هق؟ ىم٤مًمقا: زيد سمـ 

ىم٤مًمقا: ُم٤م هق؟  شومٝمَل همػم ذًمؽ  »:  طم٤مرصم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل الِل

ىم٤مل: ادقمقه وظمػموه، وم٢من اظمت٤مريمؿ ومٝمق ًمٙمؿ، وإن اظمت٤مرين ومقالِل ُم٤م أٟم٤م 

ىم٤مٓ: ىمد زدشمٜم٤م قمغم اًمٜمّمػ  اظمت٤مر قمغم ُمـ اظمت٤مرين أطمداً  سم٤مًمذي

وم٘م٤مل: هؾ شمٕمرف ه١مٓء؟  وأطمًٜم٧م، ومدقم٤مه رؾمقل الِل 

رأي٧م ذم ىم٤مل: ٟمٕمؿ، هذا أيب وهذا قمٛمل، ىم٤مل: وم٠مٟم٤م ُمـ ىمد قمروم٧م و

صحٌتل ًمؽ، وم٤مظمؽمين أو اظمؽممه٤م، ىم٤مل: ُم٤م أريدمه٤م؟ وُم٤م أٟم٤م سم٤مًمذي 

اظمت٤مر قمٚمٞمؽ أطمدًا، أٟم٧م ُمـ ُمٙم٤من إب واًمٕمؿ، وم٘م٤مٓ: وحيؽ ي٤م زيد، 

أختت٤مر اًمٕمٌقدي٦م قمغم اْلري٦م وقمغم أسمٞمؽ وأهؾ سمٞمتؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىمد رأي٧م 

ُمـ هذا اًمرضمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م أٟم٤م سم٤مًمذي أظمت٤مر قمٚمٞمف أطمدًا أسمداً 
(2)

. 

ٙم٤من هذا اعمقىمػ ُمـ زيد ُمٗم٤مضم٠مة ٕهٚمف، عم٤م وضمد يمَم ذيمر ُمـ وم

هذا اعمقىمػ ُمـ  طمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م ويمرُمٝم٤م، وىمد ىم٤مسمؾ اًمٜمٌل 

زيد سم٠من أظمذ سمٞمد زيد وىم٤مم سمف إمم اعمأل ُمـ ىمريش، وم٘م٤مل: اؿمٝمدوا أن هذا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .239ص ،2ج اعمّمدر ٟمٗمًف، (1)
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اسمٜمل، وارصم٤ًم وُمقرصم٤ًم، ومٓم٤مسم٧م ٟمٗمس أسمٞمف
 

قمٜمد ذًمؽ، ومٚمؿ يزل قمٜمد رؾمقل 

، ومّمدىمف ُم٤ٌمذة وأؾمٚمؿ وصغم ُمٕمف ومٚمَم طمتك سمٕمثف الِل الِل 

(ڳ ڳ): -قمز وضمؾ-أٟمزل الِل 
(2)

ىم٤مل: أٟم٤م زيد سمـ  

طم٤مرصم٦م
(1)

. 

أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اعمقازم، ويم٤من حم٤ًٌم ًمرؾمقل الِل  ومٙم٤من 

اإليَمن  ذاطم٤ًٌم سمح٥م ومرومٕمف الِل هبذا اْل٥م وه وسم٤مدًمف اًمٜمٌل

 .واًمتّمديؼ ًمرؾمقل الِل 

 ڤ ڤ)ديـ: ىم٤مل شمٕم٤ممم: وٟمزل ذم طم٘مف ىمرآن يتغم إمم يقم اًم

(ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
(3)

أٟمٕمؿ الِل  ،وهق زيد سمـ طم٤مرصم٦م

، سمؾ قمٚمٞمف سم٤مإلؾمَلم، وأٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمف، سم٠مت أقمت٘مف رؾمقل الِل 

اًمذي ضم٤مء اؾمٛمف سحي٤ًم  إٟمف اًمقطمٞمد ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل الِل 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ)ذم يمت٤مب الِل: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .5ؾمقرة إطمزاب، آي٦م:  (1)

 ،3ج : اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،237ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)

 .429ص ،1ج : اًمًٝمٞمكم: اًمروض أٟمػ،29ص

 .37ؾمقرة إطمزاب، آي٦م:  (3)
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(ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک
(2()1)

. 

سمؾ يم٤من يتقىمع أن  :مل يٙمـ يتقىمع طم٤مرصم٦م ُمـ اسمٜمف ذًمؽ آظمتٞم٤مر

يٙمقن يقُم٤ًم ُمـ أي٤مم إقمٞم٤مد ذم طمٞم٤مشمف طمٞم٨م يٕمقد إمم ذويف وأهٚمف اًمذيـ 

وذًمؽ  ،شمريمٝمؿ ُمٙمره٤م... وًمٙمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م اْلًٜم٦م وإظمَلق اًمٗم٤موٚم٦م

يم٤من  ؾمقل الِل اًمًٚمقك اإلٟم٤ًمين اجلٛمٞمؾ اًمذي رآه ُمـ ر

مل يّمٌح  ومقق يمؾ شم٘مدير، هذا يمٚمف ىمد طمدث وحمٛمد 

رؾمقًٓ سمٕمد
(3)

 . 

إن اظمتٞم٤مر زيد رؾمقل الِل وإيث٤مره اًمٌ٘م٤مء قمٜمده قمغم اًمٕمقدة إمم أهٚمف 

ودي٤مر ىمقُمف ذم وىم٧م يٕمد اٟمٗمّم٤مل اًمٗمرد قمـ ىمٌٞمٚمتف وٞم٤مقم٤ًم ًمف وذم ؾمـ 

ظمَلق حيرص اعمرء ومٞمٝم٤م أن يٙمقن ذم رقم٤مي٦م ذويف ًمدًمٞمؾ قمغم شمٚمؽ إ

ُمع يمؾ  اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمّمٗم٤مت اْلٛمٞمدة اًمتل دمٚم٧م ذم ؾمٚمقيمف 

اًمٜم٤مس، وًمٕمؾ ىمرب زيد ُمٜمف ضمٕمٚمف أيمثر شم٘مديرًا وُمٕمروم٦م هبذه اًمّمٗم٤مت، 

دًا ذم فمٚمف يمؾ ُم٤م يتٓمٚمٌف ذي ضمٕمٚمف يًتٛمًؽ سم٤مًمٌ٘م٤مء قمٜمده، واضمإُمر اًم

 ُمـ قمٓمػ إب ويمرُمف وطمٜم٤مٟمف سمؾ وُم٤م هق أيمثر ُمـ هذا...

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .37ؾمقرة إطمزاب، آي٦م:  (1)

اسمـ يمثػم: اإلُم٤مم اْل٤مومظ أيب اًمٗمداء، إؾمَمقمٞمؾ اسمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل شمٗمًػم  (2)

اًمٕمريب، سمػموت،  اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، )حت٘مٞمؼ: قمٌداًمرزاق اعمٝمدي، د.ط، دار اًمٙمت٤مب

 .183-182ص ،5جم(، 2008-هـ1429

-هـ1429، اعمٙمت٥م اإلؾمَلُمل، سمػموت، 4ص٤مًمح اًمِم٤مُمل: ُمـ ُمٕملم اًمًػمة )ط (3)

 .26( ص2008
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ع إمم اًمتّمديؼ واعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٌل وشمٚمؽ إظمَلق ضمٕمٚمتف ي٤ًمر

 عم٤م دقم٤مه ًمإلؾمَلم
(2)

. 

 
 
 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .26اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص (1)
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 املبحح الجانٌ
 

 حسو اخلطاب مع املدعىيو
 

 

 :ٜٚػتٌُ ع٢ً َطايب

 1)  ٌ٘إضالً عداع الٍصسا. 

 2)  ٛإضالً عىسٔ بَ عبط. 

 3)  إضالً ضٕٖد بَ الصاوت. 

 4)  إضالً احلصني بَ عبٗد. 

 5)  ٙإضالً ضىاد األذز. 

 6) عبدا هل بَ ضالً إضال ً. 

 7)  ٘إضالً أضمي احلبػ. 

 8)  ٛإضالً ضىاً بَ ثعمب. 

 9)  ٙإضالً اجلازٔد بَ عىس العبدز. 

 10)  إضالً عدٙ بَ حامت. 

 11)  إضالً بعض وَ أزضن إلّٗي زضٕه ا هل
  

 .وَ املمٕك ٔاألوساٞ
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 متٗٝـــــــد

ح٤مور ، وًمٚمٛمسمد ُمٜمٝم٤مًمٚمخٓم٤مب واْلقار اًمٜم٤مضمح اًمراىمل آداب ٓ

 حيًـ أن يتحغم هب٤م. اًم٤ٌمرع اعم١مصمر آداب

وشمٚمؽ أداب شمرضمع إمم إىم٤ٌمل اعمح٤مور قمغم ص٤مطمٌف، ورومٕمف ُمـ 

ؿم٠مٟمف وإطم٤ًمٟمف إًمٞمف، وطمذره مم٤م يٜم٤مذم ذًمؽ، واظمتٞم٤مر إًمٗم٤مظ اعمٜم٤مؾم٦ٌم 

 اًمّمدق واًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م ذم اخلٓم٤مب.وإفمٝم٤مر أصمٜم٤مء اْلقار واًمدقمقة 

ب ذم طمقاراشمف ُمع ي٠مظمذ سمتٚمؽ أدا وًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

ذم ظمٓم٤مسمف  وُمـ مجٚم٦م ُم٤م يم٤من ي٠مظمذ سمف اًمٜمٌل ، يم٤موم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت

أٟمف ُمـ أقمٔمؿ آداب اعمح٤مور وٓؾمٞمَم  ،وطمقاره شمقاوٕمف عمح٤موريف

وطمًـ آؾمتَمع ًمف، واإلصٖم٤مء إًمٞمف، وشمرك ُم٘م٤مـمٕمتف،  أؾم٤ٌمب ٟمج٤مطمف،و

ذم طمقاراشمف، وشمٚمؽ ؿمَمئٚمف  أو اًمتِم٤مهمؾ قمٜمف ومٝمذا طم٤مًمف 

٠مشم٤ٌمقمف أن جيٕمٚمقا هذا إدب ُمٕمٚمًَم هلؿ ذم طمٞم٤مهتؿ، وأظمَلىمف، وم٠مضمدر سم

وؾمٛم٦م سم٤مرزة ذم طمقاراهتؿ، ًمٞمٗمتحقا سمذًمؽ ىمٚمقب حم٤مورَيؿ، وًمٞمّمٚمقا 

إمم ُم٘مّمقدهؿ ذم هداي٦م اًمٜم٤مس وإرؿم٤مدهؿ، يمَم ومٕمؾ رؾمقل الِل 

  ومٌحًـ ظمٓم٤مسمف وطمقاره دظمؾ اًمٙمثػم ذم اًمديـ اإلؾمَلُمل

 رهم٦ٌم وـمقاقمٞم٦م.

ًمٞمدرك أن  :٢مٟمّم٤مفسم اًمرؾمقل ًمًػمة وإن اعمت٠مُمؾ 

ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ ٟٓم٤ًمن  :هق رؾمقل الِل طم٘م٤ًم وصدىم٤مً  حمٛمدًا 

أن جيٛمع ذم طمٞم٤مشمف وؾمٚمقيمٞم٤مشمف ظمَلص٦م اًمٗمْم٤مئؾ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وىمٛم٦م 
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اًمقؾم٤مئؾ اًمٌنمي٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس إٓ أن يٙمقن ٟمٌٞم٤ًم ُمٕمّمقُم٤ًم 

 يقطمل إًمٞمف.

ؿ ويريب، أو حي٤مور ًمٞمَلـمػ أو ًمٞمٕمٚمّ  ًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

 إمم اإلؾمَلم، و ًمٞمٗم٤موض، أو ًمٞمتٕم٤ميش ُمع ُمـ طمقًمف.ًمٞمدقمق 

وىمد أوردت ذم هذا اعمٌح٨م جمٛمققم٦م ُمـ اًمقىم٤مئع اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ 

 وأصمره٤م ذم اًمدقمقة إمم اإلؾمَلم.
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 (2)إضالّ عداع ايٓصساْٞ -1

، ويم٤من سمٞمٜمٝمَم عم٤م شمقذم أسمق ـم٤مًم٥م وظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد

٤مم، اضمتٛمٕم٧م قمغم رؾمقل الِل   ،ُمّمٞمٌت٤من ؿمٝمر ومخ٦ًم أيَّ

شمٓمٛمع ُم٤م وٟم٤مًم٧م ُمٜمف ىمريش ُم٤م مل شمٙمـ شمٜم٤مل و ،وأىمّؾ اخلروج ،ومٚمزم سمٞمتف

ومخرج إمم اًمٓم٤مئػ وُمٕمف زيد سمـ طم٤مرصم٦م، وم٠مىم٤مم  ،سمف، واضمؽمؤوا قمٚمٞمف

سم٤مًمٓم٤مئػ قمنمة أي٤مم ٓ َيَدع أطمدًا ُمـ أذاومٝمؿ إٓ ضم٤مءه ويمٚمٛمف، ومٚمؿ 

 جيٞمٌقه وظم٤مومقا قمغم أطمداصمٝمؿ وم٘م٤مًمقا: 

اْلؼ سمُٛمج٤مسمؽ ُمـ إرض، وأهمروا ي٤م حمٛمد اظمرج ُمـ سمٚمدٟم٤م و

سمف ؾمٗمٝم٤مءهؿ، ومجٕمٚمقا يرُمقٟمف سم٤مْلج٤مرة طمتك إن رضمكم رؾمقل الِل 

  ًمتدُمٞم٤من وزيد سمـ طم٤مرصم٦م ي٘مٞمف سمٜمٗمًف، طمتك ًم٘مد ؿُم٩م ذم

رأؾمف ؿمج٤مج
(1)

ومٚمَم رآه اسمٜم٤م رسمٞمٕم٦م، قمت٦ٌم وؿمٞم٦ٌم، وُم٤م ًم٘مل حتريم٧م ًمف  

رمحٝمَم
(3)

٤مٓ ًمف: ظمذ ، ومدقمقا همَلُم٤ًم هلَم ٟمٍماٟمٞم٤ًم، ي٘م٤مل ًمف قمداس، وم٘م

ىمٓمٗم٤ًم ُمـ هذا اًمٕمٜم٥م ومْمٕمف ذم هذا اًمٓمٌؼ، صمؿ اذه٥م سمف إمم ذًمؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قمداس: ُمقمم ؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م، يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤ًم ُمـ أهؾ ٟمٞمٜمقى: ىمري٦م ُمـ ىمرى اعمقصؾ،  (1)

 طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مًمٓم٤مئػ. اٟمٔمر: اسمـ وًم٘مل اًمٜمٌل 

 .378ص ،4ج

 .164ص ،1ج اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، (2)

 .384ص ،1ج اًمرطمؿ: اًمّمٚم٦م واًم٘مراسم٦م.  اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)
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اًمرضمؾ، وم٘مؾ ًمف ي٠ميمؾ ُمٜمف، ومٗمٕمؾ قمداس، صمؿ أىمٌؾ سمف طمتك ووٕمف سملم 

، صمؿ ىم٤مل ًمف: يُمْؾ، ومٚمَمَّ ووع رؾمقل الِل يدي رؾمقل الِل 

 ًؿ الِل، صمؿ أيمؾ، ومٜمٔمر قمداس ذم وضمٝمف صمؿ ومٞمف يده ىم٤مل: سم

ًمٙمَلم ُم٤م ي٘مقًمف أهُؾ هذه اًمٌَلد، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل الِل ىم٤مل: والِل، إن هذا ا

 :« :وُمـ أهؾ أي اًمٌَلد أٟم٧م ي٤م قمداس؟ وُم٤م ديٜمؽ؟ ىم٤مل

 : ُمـٟمٍماين، وأٟم٤م رضمؾ ُمـ أهؾ ٟمٞمٜمقى، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

سمـ ُمتك؟ وم٘م٤مل قمداس: وُم٤م يدريؽ ُم٤م  يقٟمس اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ىمري٦م

: ذاكيقٟمس سمـ ُمتك؟ وم٘م٤مل رؾمقل الِل 
 

وأٟم٤م  أظمل، يم٤من ٟمٌٞم٤مً 

ي٘مٌؾ رأؾمف ويديف  وم٠ميم٥م قمداس قمغم رؾمقل الِل  شٟمٌل

وىمدُمٞمف
(2)

. 

قمغم اًمرهمؿ مم٤م وُمٕمؾ سمف ُمـ إذى  وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

وٟمزف اًمدُم٤مء ُمـ ىمدُمٞمف اًمنميٗم٦م إٓ أٟمف مل يتْمجر ُمـ أؾمئٚم٦م هذا اًمٖمَلم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: 416ص ،2ج : اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة،384ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل، اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،  اسمـ يمثػم: أسمق اًمٗمداء إؾمَمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ

 ،2ج م(،1976-هـ1395)حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌداًمقاطمد د.ط، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 

: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس 151ص

اًمٞمٕمٛمري: قمٞمقن إصمر ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمِمَمئؾ واًمًػم، حت٘مٞمؼ: حمل اًمديـ ُمًتق ، 

: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمقي: اًمًػمة 97ص ،1جت٦ٌم اًمؽماث، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، د.ت، د.ط، ُمٙم

 ،1ج م(،2007-هـ1428، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، 7اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م، )ط

 .195ص
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ب ُمٕمف سمٙمؾ اهتَمم واًمٜمٍماين ومل يزضمره، أو َيٛمؾ اًمرد قمٚمٞمف، وإٟمَم دم٤م

ُمتداوًم٦م وٓ ًمٞم٧ًم وطم٤موره ويمِمػ ًمف ُمٕمٚمقُم٤مت  ،فورد قمغم أؾمئٚمت

طمتك قمرف قمداس اْل٘مٞم٘م٦م سم٠مٟمف ٟمٌل  ،ُمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ هذه اًمٌَلد

 ي٘مٌؾ رأؾمف ويديف وىمدُمٞمف.  وم٠ميم٥ّم قمغم رؾمقل الِل  ،ُمرؾمؾ

ومٛمـ حيّمؾ ًمف ُمثؾ هذا إذى وآوٓمٝم٤مد وُمـ صمؿ يًتٓمٞمع 

اًم٤ًمُمٞم٦م اًمتح٤مور واًمتخ٤مـم٥م إٓ ٟمٌل دمٚم٧م ومٞمف أروع ُمٕم٤مين إظمَلق 

 اًمتل يم٤من هل٤م أصمره٤م وهدومٝم٤م اًمٜمٌٞمؾ وهق شمٌٚمٞمغ ديـ الِل قمز وضمؾ وٟمنمه. 
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 (2)إضالّ عُسٚ بٔ عبط١  -2
: يُمٜم٧ُْم، وأٟم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، أفمـ أن  ٚمٛملَّ ًُّ ٦ًٌَم اًم ىم٤مل قمٛمرو سمـ قَم

اًمٜم٤مس قمغم وَلًم٦م، وأهنؿ ًمٞمًقا قمغم رء، وهؿ يٕمٌدون إوصم٤من، 

رًا، وم٘مٕمدت قمغم راطمٚمتل، وم٘مدُم٧م ومًٛمٕم٧م سمرضُمؾ سمٛمٙم٦م خيؼم أظم٤ٌم

ُمًتخٗمٞم٤ًم، ضُمرَءاُء قمٚمٞمف ىمقُمف،  قمٚمٞمف، وم٢مذا رؾمقل الِل 

، شأٟم٤م ٟمٌل»ومتٚمٓمٗم٧م طمتَّك دظمٚم٧م قمٚمٞمف سمٛمٙم٦م، وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م أٟم٧م؟ ىم٤مل: 

، وم٘مٚم٧م: وسم٠مي رء أرؾمٚمؽ؟ شأرؾمٚمٜمل الِل»وم٘مٚم٧م: وُم٤م ٟمٌل؟ ىم٤مل: 

 ينمك أرؾمٚمٜمل سمّمٚم٦م إرطم٤مم ويمن إوصم٤من، وأن يقطمد الِل ٓ»ىم٤مل: 

ٌْد»، ىمٚم٧م ًمف: ومٛمـ ُمٕمؽ قمغم هذا؟ ىم٤مل: شسمف رء ىم٤مل: وُمٕمف  شطمر وقَم

إٟمؽ ٓ »يقُمئذ أسمق سمٙمر وسمَلل ممـ آُمـ سمف، وم٘مٚم٧م: إين ُمتٌٕمؽ، ىم٤مل: 

شمًتٓمٞمع ذًمؽ يقُمؽ هذا، أٓ شمرى طم٤مزم وطم٤مل اًمٜم٤مس؟ وًمٙمـ ارضمع 

، ىم٤مل: ومذه٧ٌم إمم أهكم، شإمم أهٚمؽ، وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م يب ىمد فمٝمرت وم٠مشمٜمل

)اعمديٜم٦م(، ويمٜم٧م ذم أهكم، ومجٕمٚم٧م أختؼم  قل الِل وىَمِدَم رؾم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم سمـ قم٤مُمر سمـ ظم٤مًمد اًمًٚمٛمل، يٙمٜمك: أسم٤م ٟمجٞمح، وي٘م٤مل: أسمق ؿمٕمٞم٥م،  (1)

٤مضة سمـ قمت٤مب سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس ويٜمًٌقٟمف: قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم سمـ قم٤مُمر سمـ ظم٤مًمد سمـ مت

سمـ هبث٦م سمـ ؾمٚمٞمؿ، أؾمٚمؿ ىمديًَم ذم أول اإلؾمَلم، وىمد ؾمٙمـ قمٛمرو اًمِم٤مم، وي٘م٤مل: إٟمف 

. اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُم٤مت سمحٛمص ذم أواظمر ظمَلوم٦م قمثَمن 

: 539ص ،4ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،574ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

 .83ص ،4ج َلء،اًمذهٌل، ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌ
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إظم٤ٌمر وأؾم٠مل اًمٜم٤مس طملم ىمدم اعمديٜم٦م، طمتك ىمدم قمكمَّ ٟمٗمر ُمـ أهؾ 

يثرب ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م، وم٘مٚم٧م: ُم٤م ومٕمؾ هذا اًمرضمؾ اًمذي ىمدم اعمديٜم٦م؟ 

وم٘م٤مًمقا: اًمٜم٤مس إًمٞمف هاع، وىمد أراد ىمقُمف ىمتٚمف ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا ذًمؽ، 

ٞمف، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل الِل! أشمٕمرومٜمل؟ ىم٤مل: وم٘مدُم٧م اعمديٜم٦م، ومدظمٚم٧م قمٚم

ىم٤مل وم٘مٚم٧م: سمغم، وم٘مٚم٧م: ي٤م ٟمٌل الِل!  شٟمٕمؿ، أٟم٧م اًمذي ًم٘مٞمتٜمل سمٛمٙم٦م»

أظمؼمين قمَم قمٚمٛمؽ الِل وأضمٝمٚمف، أظمؼمين قمـ اًمّمَلة؟!
(2)

 . 

يٕمٚمٛمف ذائع اإلؾمَلم ومٕمٛمرو  صمؿ ذع رؾمقل الِل 

 حيٙمل ظمؼم إؾمَلُمف وحم٤مورشمف ًمٚمرؾمقل  سمـ قم٦ًٌم 

قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس وشمقوٞمح ُمٕم٤ممل  طمرصف  اًمتل دمغم ومٞمٝم٤م

قمغم  ،ُمٕمتٛمدًا ذم ذًمؽ قمغم طمًـ اخلٓم٤مب واْلقار اهل٤مديء ،رؾم٤مًمتف

ذم ذًمؽ اًمقىم٧م سم٤مًمتحديد ُمـ اؿمتداد أذى  اًمرهمؿ مم٤م يٚم٘م٤مه 

ىمريش ًمف وصدهؿ قمـ رؾم٤مًمتف، ومٝمذا إٟمَم يدل قمغم يمَمل أظمَلىمف وهديف 

 يمَم أٟمف طمرص ،  قمغم ؾمَلُم٦م هذا اًمرضمؾ

 ُمٙم٦م ُمـ أن شمٗمتٜمف ىمريش قمـ رهمٌتف اًمّم٤مدىم٦م ذم اإلؾمَلم، اًمٖمري٥م ذم

 وم٘م٤مل ًمف إٟمؽ ٓ شمًتٓمٞمع اًمٌ٘م٤مء ُمٕمل.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح سمـ ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب صَلة اعم٤ًمومريـ  (1)

(: اًمٌٞمٝم٘مل دٓئؾ 1927ح) 356ص ،6ج وىمٍمه٤م، سم٤مب إؾمَلم قمٛمرو اسمـ قم٦ًٌم،

 .168ص ،2ج اًمٜمٌقة،
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أؿم٤مر قمٚمٞمف سم٤مًمٕمقدة إمم ىمقُمف واًمٌ٘م٤مء قمٜمدهؿ طمتك يًٛمع صمؿ 

  سمٔمٝمقره، ومٞم٘مدم قمٚمٞمف.

ومحًـ اخلٓم٤مب واْلقار وإجي٤مز ُمْمٛمقن اًمرؾم٤مًم٦م ذم اعمٕم٤مين 

ويمذا  ،٦مُمع قمٛمرو سمـ قمًٌ اًمٜمٌل  اًمٌديٕم٦م فم٤مهر ذم ظمٓم٤مب

ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة فم٤مهر  ـاْلرص قمغم ؾمَلُم٦م اعمدقمق وشمقومػم إُم

 ٌف إذى واًمٗمتٜم٦م. ٞمذم إؿم٤مرشمف ًمف سم٤مًمٕمقدة إمم ىمقُمف ودمٜم
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 (2)إضالّ ضٜٛد بٔ ايصاَت -3

ظمق سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف، ُمٙم٦م طم٤مضم٤ًم أو أىمدم ؾمقيد سمـ ص٤مُم٧م، 

ؾ، جلٚمده وؿمٕمره ُمٕمتٛمرًا، ويم٤من ؾمقيد إٟمَم يًٛمٞمف ىمقُمف ومٞمٝمؿ اًمٙم٤مُم

جمتٝمد ذم ٟمنم  واًمرؾمقل ، وذومف وٟمًٌف، ويم٤من ىم٤مرئ٤مً 

اإلؾمَلم ومٙم٤من يقاذم اعمقاؾمؿ يمؾ قم٤مم ذم ُمٙم٦م، يتٌع اْل٤مج ذم ُمٜم٤مزهلؿ 

وذم أؾمقاىمٝمؿ قمٙم٤مظ، وجمٜم٦م
(1)

، وذي اعمج٤مز
(3)

، طمتك إٟمف ًمٞم٠ًمل قمـ 

اًم٘م٤ٌمئؾ وُمٜم٤مزهلؿ ىمٌٞمٚم٦م ىمٌٞمٚم٦م، يدقمقهؿ إمم الِل شمٕم٤ممم، وأن يٛمٜمٕمقه طمتك 

ي٤م أَي٤م اًمٜم٤مس، ىمقًمقا ٓ إًمف إٓ الِل  »يٌٚمغ رؾم٤مٓت رسمف، وي٘مقل: 

ششمٗمٚمحقا، ومتٚمٙمقا هب٤م اًمٕمرب، وإذا آُمٜمتؿ، يمٜمتؿ ُمٚمقيم٤ًم ذم اجلٜم٦م 
(6)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ظم٤مًمد سمـ قم٘م٦ٌم سمـ ظمقط سمـ طمٌٞم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمقف  (1)

 .403، ص2صمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، جإ إٟمّم٤مري إود. اسمـ

جمٜم٦م: أطمد أؾمقاق اًمٕمرب اًمتل اىمؽمن ذيمره٤م سمًقق قمٙم٤مظ وذي جم٤مز، اظمتٚمػ ذم  (2)

ُمقىمٕمف، وًمٙمـ قمغم إرضمح أٟمف ي٘مع ٟم٤مطمٞم٦م سمحرة قمغم اًمٓمريؼ اًم٘مديؿ سملم ُمٙم٦م وضمدة، 

 .93اٟمٔمر: ٟم٤مس اْل٤مرصمل، اعمٕمجؿ إصمري عمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ص

اعمج٤مز: ُمـ أؾمقاق اًمٕمرب اًمرئٞمًٞم٦م اعمٜمدصمرة، ي٘مع ؿمَمل ذق قمروم٤مت، ٓ شمزال  ذي (3)

أـمَلل هذه اًمًقق ُم٤مصمٚم٦م ًمٚمٕمٞم٤من، وىمد ىم٤مُم٧م ويم٤مًم٦م أصم٤مر واعمت٤مطمػ سمتًقيره، اٟمٔمر: 

 .92ٟم٤مس اْل٤مرصمل، اعمٕمجؿ إصمري عمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ص

 ،1ج ٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،: اسمـ ؾمٕمد: اًمٓم425-424ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (4)

: اسمـ إصمػم: قمزاًمديـ أيب اْلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد 217-216ص

= 
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ؾمقيد سمـ  ويم٤من ذم ُم٘مدُم٦م ُمـ ًم٘مل رؾمقل الِل 

 اًمّم٤مُم٧م اًمذي ًم٘مٞمف ذم ُمٙم٦م ومٕمرض قمٚمٞمف رؾمقل الِل 

: ىم٤مل ؾمقيد: ومٚمٕمؾ اًمذي ٤مزمن، ومدار سمٞمٜمٝمَم اْلقار اًمتاإلؾمَلم واإليَم

وُم٤م اًمذي »: وم٘م٤مل ًمف رؾمقل الِل  .ُمٕمؽ ُمثؾ اًمذي ُمٕمل

ىم٤مل: جمٚم٦م ًم٘مَمن يٕمٜمل طمٙمٛم٦م ًم٘مَمن وم٘م٤مل ًمف رؾمقل الِل  شُمٕمؽ؟

 :«إن هذا اًمٙمَلم »ومٕمروٝم٤م قمٚمٞمف وم٘م٤مل:  شقمروٝم٤م قمكمأ

صمؿ شمَل  شهدى وٟمقر أومْمؾ ُمـ هذا ىمرآن أٟمزًمف الِل قمكمّ  طمًـ، ُمٕمل

ًم٘مرآن، ودقم٤مه إمم اإلؾمَلم، ومٚمؿ يٌٕمد ُمٜمف ا قمٚمٞمف رؾمقل الِل 

صمؿ اٟمٍمف قمٜمف وىمدم اعمديٜم٦م ومٚمؿ يٚم٨ٌم أن ، وىم٤مل: إن هذا ًم٘مقل طمًـ

ىمتٚمتف اخلزرج
(2)

، وم٢من يم٤من ىمقُمف ًمٞم٘مقًمقن ىمد ىمتؾ وهق ُمًٚمؿ ويم٤من ىمتٚمف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اًمِمٞم٤ٌمين، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ )حت٘مٞمؼ: قمٛمر قمٌداًمًَلم شمدُمري، د ط، دار اًمٙمت٤مب = =

 .94-93ص ،2ج (،2010-هـ1431اًمٕمريب، سمػموت، 

اسمـ قمٛمرو ُمزي٘مٞم٤مء سمـ قم٤مُمر اخلزرج: وهؿ: سمٜمق اخلزرج سمـ طم٤مرصم٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم اًمٌٝمٚمقل  (1)

سمـ ُم٤مء اًمًَمء .....، ويم٤مٟمقا ي٘مٓمٜمقن اعمديٜم٦م ُمع إوس، وىمد ٟمِم٧ٌم سمٞمٜمٝمَم طمرب 

 ـمقيٚم٦م أؿمٝمره٤م: سمٕم٤مث وهق ُمقوع قمغم ًمٞمٚمتلم ُمـ اعمديٜم٦م، ومٗمٞمف يم٤من اًمقىمٞمٕم٦م.

اًمدُمِم٘مل: قمٛمر سمـ رو٤م سمـ حمٛمد سمـ راهم٥م قمٌداًمٖمٜمل يمح٤مًم٦م، ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب  

، سم٤مب 1م(، ج1994هـ/1414، 7ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، طاًم٘مديٛم٦م واْلديث٦م، )

 .342اخلزرج، ص
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يقم سمٕم٤مث
(2()1)

. 

ُمع ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م جيد  واعمتتٌع ْلقار اًمٜمٌل 

قمغم هدايتف  ُمع ؾمقيد، وطمرصف طمًـ ظمٓم٤مب اًمٜمٌل 

قمَم ىم٤مًمف سمؾ ؾمٛمع ُمٜمف،  دودقمقشمف إمم اْلؼ واًمٜمقر اعمٌلم، ومح٤موره ومل يّم

وأؾمٛمٕمف ُم٤م هق أومْمؾ ُمٜمف يمَلم الِل شمٕم٤ممم، ومنقم٤من ُم٤م اٟمٌٝمر سمف ؾمقيد 

وأقمجٌف طمتك ىم٤مل ُم٤مدطم٤ًم ًمف: إن هذا اًم٘مقل طمًـ وسمذًمؽ أصمر طمقار 

وطمًـ ظمٓم٤مسمف وٟمتج٧م قمٜمف آصم٤مر ـمٞم٦ٌم أوم٤مدت  اًمٜمٌل 

شمنمب ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م اإلؾمَلم، ويذيمر ىمقُمف أٟمف اًمدقمقة طمٞم٨م 

 ُم٤مت ُمًٚمًَم.

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يقم سمٕم٤مث: ُمقوع يم٤مٟم٧م ومٞمف طمرب سملم إوس واخلزرج. اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة  (1)

 .388ص ،1ج اًمٜمٌقي٦م،

 : اًمٓمؼمي: شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك،389-388ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)

 .419ص ،2ج ٜمٌقة،: اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًم557ص ،1ج
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 (2)إضالّ احلصني بٔ عبٝد -4

ويم٤مٟم٧م - ضم٤مءت ىمريش إمم اْلّملم اخلزاقمل واًمد قمٛمران

شمٕمٔمٛمف وم٘م٤مًمقا ًمف: يمٚمؿ ًمٜم٤م هذا اًمرضمؾ وم٢مٟمف يذيمر آهلتٜم٤م ويًٌٝمؿ، ومج٤مءوا 

 وم٘م٤مل اْلّملم ومدظمؾ  ُمٕمف طمتك ضمٚمًقا ىمري٤ًٌم ُمـ سم٤مب اًمٜمٌل

اْلّملم وأصح٤مسمف ذم جمٚمس  سمـ وقمٛمران ًمٚمِمٞمخ، أوؾمٕمقا الِل: رؾمقل

رؾمقل الِل، وم٘م٤مل طمّملم: ُم٤م هذا اًمذي سمٚمٖمٜم٤م قمٜمؽ، أٟمؽ شمِمتؿ آهلتٜم٤م، 

وشمذيمرهؿ، وىمد يم٤من أسمقك طمّملم
(1)

ي٤م طمّملم، إن أيب  »ظمػم؟ وم٘م٤مل:  

وأسم٤مك ذم اًمٜم٤مر، ي٤م طمّملم، يمؿ شمٕمٌد ُمـ إًمف؟ ىم٤مل: ؾمٌٕم٤ًم ذم إرض، 

ء، وم٘م٤مل: وم٢مذا أص٤مسمؽ اًمي ُمـ شمدقمقه؟ ىم٤مل: اًمذي ذم وواطمدًا ذم اًمًَم

اًمًَمء. ىم٤مل: وم٢مذا هٚمؽ اعم٤مل ُمـ شمدقمق؟ ىم٤مل: اًمذي ذم اًمًَمء. ىم٤مل: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اْلّملم قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌْدهُنْؿ سمـ طمذيٗم٦م سمـ ضمٝمٛم٦م سمـ هم٤مضة اسمـ طمٌِمٞم٦م سمـ  (1)

يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اخلزاقمل، واًمد قمٛمران سمـ اْلّملم. روى قمٜمف اسمٜمف قمٛمران سمـ 

طمّملم، وعم٤م أؾمٚمؿ طمّملم ىم٤مل: ي٤م رؾمقل الِل، يمٜم٧م أشمٞمتؽ ومٕمٚمٛمتٜمل يمذا ويمذا، ومَم 

اًمٚمٝمؿ ىمٜمل ذ ٟمٗمز واقمزم زم قمغم أرؿمد أُمري، »  أىمقل أن وىمد أؾمٚمٛم٧م ىم٤مل: ىمؾ:

اسمـ ش اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ُم٤م أهرت وُم٤م أقمٚمٜم٧م، وُم٤م أظمٓم٠مت وُم٤م قمٛمدت، وُم٤م ضمٝمٚم٧م 

: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم 195قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

 .74ص ،2ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،28ص ،2ج ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

ٞمٜم٦م: قم٤مىمًَل ُمتحّمٜم٤ًم سمديـ آسم٤مئف وأضمداده وُمٕمت٘مداهتؿ. اسمـ إصمػم:اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م طمّم (2)

 .234ص ،1اْلدي٨م وإصمر، ج
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ومٞمًتجٞم٥م ًمؽ وطمده، وشمنميمٝمؿ ُمٕمف، أروٞمتف ذم اًمِمٙمر أم خت٤مف أن 

يٖمٚم٥م قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: وٓ واطمدة ُمـ ه٤مشملم. ىم٤مل: وقمٚمٛم٧م أين مل أيمٚمؿ 

 ىمؾ: ىم٤مل: وقمِمػمة. ىمقُم٤مً  زم إن ىم٤مل: .شمًٚمؿ أؾمٚمؿ طمّملم ي٤م ُمثٚمف. ىم٤مل:

ًمرؿمد أُمري؟ وزدين قمٚمًَم يٜمٗمٕمٜمل. وم٘م٤مهل٤م طمّملم ومٚمؿ  أؾمتٝمديؽ اًمٚمٝمؿ

ي٘مؿ طمتك أؾمٚمؿ. وم٘م٤مم إًمٞمف قمٛمران وم٘مٌؾ رأؾمف، ويديف، ورضمٚمٞمف، ومٚمَم 

سمٙمك، وىم٤مل: سمٙمٞم٧م ُمـ صٜمٞمع قمٛمران،  رأى ذًمؽ اًمٜمٌل 

ٟم٤مطمٞمتف، ومٚمَم  دظمؾ طُمَّملْم وهق يم٤مومر، ومٚمؿ ي٘مؿ إًمٞمف قمٛمران، ومل يٚمتٗم٧م

أؾمٚمؿ ىم٣م طم٘مف، ومدظمٚمٜمل ُمـ ذًمؽ اًمرىم٦م، ومٚمَم أراد طمّملم أن خيرج 

ومٚمَم ظمرج ُمـ ؾمدة اًم٤ٌمب  شىمقُمقا ومِمٞمٕمقه إمم ُمٜمزًمف  »ىم٤مل ٕصح٤مسمف: 

رأشمف ىمريش، وم٘م٤مًمقا: ص٠ٌم وشمٗمرىمقا قمٜمف
(2)

 . 

ويتْمح ُمـ هذه اًم٘مّم٦م أن ُمنميمل ُمٙم٦م ىم٤مُمقا سمتِمقيف دقمقة 

إقمَلُمٞم٦م وده وىمد  وٟمٔمٛم٧م ىمريش ذم ذًمؽ طمرسم٤مً  اًمرؾمقل 

اإلقمَلُمٞم٦م ود اًمرؾمقل  اظمت٤مروا اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ٕداء هذه اْلرب

  ومٝمؿ خيت٤مرون وىم٧م دمٛمع اًمٜم٤مس ذم ُمقؾمؿ اْل٩م، وُمع

اظمتٞم٤مرهؿ ًمٚمزُم٤من اعمٜم٤مؾم٥م، وم٘مد اظمت٤مروا أيْم٤ًم ُمٙم٤مٟم٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم طمتك شمّمؾ 

ْلرب ع شمٚمؽ اومل شمًتٓماًمقومقد اًم٘م٤مدُم٦م إمم ُمٙم٦ممجٞمع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: اًمؽمُمذي: أيب قمٞمًك حمٛمد سمـ 74ص ،2ج اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، (1)

قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، )حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م، إرٟم٤مؤوط، ؾمٕمٞمد 

م، يمت٤مب اًمدقمقات، 2009-هـ1430ر اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، دُمِمؼ، ، دا1اًمٚمح٤مم، ط

 (.3483، ح)519ص ،5ج سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اًمداقمل يٌدأ سمٜمٗمًف(،
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سمؾ اؾمتٓم٤مع : دقمقة رؾمقل الِل ٤مساإلقمَلُمٞم٦ماعمٜمٔمٛم٦مأن حت

حمٛمد أن خيؽمق طمّم٤مر إقمداء اًمذيـ مل يٙمتٗمقا سمتٜمٗمػم ؾم٤ميمٜمل ُمٙم٦م ُمـ 

،وشمِمقيف ؾمٛمٕمتف قمٜمدهؿ سمؾ ص٤مروا يتٚم٘مقن رؾمقل الِل 

اًمقاومديـ إًمٞمٝمؿ، ًمٞمًٛمٕمقا أومٙم٤مرهؿ، وًمٞمحقًمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم ؾمَمع 

قمٔمٞمؿ اًمٜمج٤مح  وم٘مد يم٤من رؾمقل الِل  يمَلُمف، واًمت٠مصمر سمدقمقشمف،

دقمقشمف، سمٚمٞمٖم٤ًم ذم اًمت٠مصمػم ومٞمٛمـ ظم٤مـمٌف طمٞم٨م ي١مصمر ومٞمٛمـ ضم٤مًم٦ًم هبٞمئتف،  ذم

وؾمٛمتف، ووىم٤مره، ىمٌؾ أن يتٙمٚمؿ، صمؿ إذا حتدث أَه ؾم٤مُمٕمٞمف سمٛمٜمٓم٘مف 

اًمٌٚمٞمغ، وطمقاره اًمٚمٓمٞمػ، وًمٕمؾ ىمّم٦م إؾمَلم اْلّملم ُمـ أسمرز إُمثٚم٦م 

قمغم ىمقشمف ذم اًمت٠مصمػم سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اعمٕمؼمة، وإظمَلق اًمٙمريٛم٦م، ، اًمذي طم٤مول 

سمحًـ ظمٓم٤مسمف  واؾمتٓم٤مع اًمٜمٌل ، ء ُمٙم٦م ضسمف قمٚمٞمفزقمَم

ورىمل طمقاره أن يٖمرس ُمٕم٤مين اًمتقطمٞمد ذم ٟمٗمس اْلّملم، وأن يٜمًػ 

اًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل يم٤من يٕمت٘مده٤م
(2)

. 

 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

-هـ1429، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 8قمكم حمٛمد اًمّمَليب: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، )ط (1)

 .139م(، ص2008
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 (2)إضالّ ضُاد األشدٟ -5

وىمد وومد وَمد إزدي إمم ُمٙم٦م وشم٠مصمر سمدقم٤موي اعمنميملم قمـ رؾمقل 

ُمّم٤مب سم٤مجلٜمقن، يمَم يتٝمٛمف سمذًمؽ  طمتك اؾمت٘مر ذم ٟمٗمًف أٟمف الِل 

زقمَمء اعمنميملم ذم ُمٙم٦م، ويم٤من وَمد يٕم٤مًم٩م ُمـ اًمريح وُمس اجلـ، ومٚمَم 

، صدق ذًمؽ جمٜمقن ؾمٛمع ؾمٗمٝم٤مء ُمٙم٦م ي٘مقًمقن: إن حمٛمدًا 

 وم٘م٤مل: ًمق أين أشمٞم٧م هذا اًمرضمؾ ًمٕمؾ الِل يِمٗمٞمف قمغم يدي.

ىم٤مل: ىمدم  وم٘مد روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ُمـ أزد ؿمٜمقءةوَمد ُمٙم٦م وهق رضمؾ 
(1)

ويم٤من يرىمل ُمـ هذه اًمري٤مح  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

٦م، ويم٤من رضمَلً وَمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم إزدي ُمـ أزدؿمٜمقءة، يم٤من صدي٘م٤ًم ًمٚمٜمٌل ذم اجل٤مهٚمٞم (1)

يتٓم٥ٌم ويرىمل ويٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب 

: اسمـ 472ص ،2ج : اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،379-378ص

 .47ص ،3ج طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،

ومٞمٝمؿ  وي٘م٤مل -سمٗمتح اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمزاي وسم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م-أزد ؿمٜمقءة: سمٜمق إزد  (2)

إؾمد سم٤مًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م سمدل اًمزاي، وهؿ طمل ُمـ يمٝمَلن ُمـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م، وهؿ سمٜمق 

إزديـ اًمٖمقث سمـ ٟم٧ٌم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ يمٝمَلن، وي٘م٤مل ومٞمٝمؿ إؾمد سم٤مًمًلم 

اعمٝمٛمٚم٦م سمدل اًمزاي، ىم٤مل اجلقهري وهق سم٤مًمزاي أومّمح، وإزد ُمـ أقمٔمؿ إطمٞم٤مء 

اجلقهري إمم صمَلصم٦م أىم٤ًمم أطمده٤م أزد ؿمٜم١مة  وأيمثره٤م سمٓمقٟم٤ًم وأُمده٤م ومروقم٤ًم، وىمد ٟمًٌٝم٤م

وهؿ سمٜمق ٟمٍم إزد، وؿمٜم١مة ًم٘م٥م ًمٜمٍم همٚم٥م قمغم أوٓده، اًم٘مٚم٘مِمٜمدي، هن٤مي٦م إرب 

 .91ذم ُمٕمروم٦م أٟم٤ًمب اًمٕمرب، سم٤مب إًمػ واًمَلم ُمع اًمزاي، ص
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ومًٛمع ؾمٗمٝم٤مء ُمـ ؾمٗمٝم٤مء ُمٙم٦م ي٘مقًمقن: إن حمٛمدًا جمٜمقن وم٘م٤مل: أيـ هذا 

اًمرضمؾ ًمٕمؾ الِل أن يِمٗمٞمف قمغم يدي، ومٚم٘مٞمف، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد إين أرىمل ُمـ 

هذه اًمريح، وإن الِل يِمٗمل قمغم يدي ُمـ ؿم٤مء، ومٝمؾ ًمؽ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 :«ٕمٞمٜمف، ُمـ َيده الِل ومَل ُمْمؾ إن اْلٛمد لِل، ٟمحٛمده وٟمًت

وُمـ يْمٚمؾ ومَل ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل وطمده ٓ ذيؽ  ،ًمف

 ًمف، وأن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، أُم٤م سمٕمد:

 وم٘م٤مل: أقمد قمكم يمٚمَمشمؽ ه١مٓء. وم٠مقم٤مدهـ اًمٜمٌل 

صمَلصم٤ًم، وم٘م٤مل: والِل ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م ىمقل اًمٙمٝمٜم٦م، وؾمٛمٕم٧م ىمقل اًمًحرة، 

ٕم٧م ُمثؾ ه١مٓء اًمٙمٚمَمت ومٝمٚمؿ يدك وؾمٛمٕم٧م ىمقل اًمِمٕمراء، ومَم ؾمٛم

وم٘م٤مل ًمف: وقمغم  أسم٤ميٕمؽ قمغم اإلؾمَلم، وم٤ٌميٕمف رؾمقل الِل 

)سمٕمد ذًمؽ( ضمٞمِم٤ًم  ىمقُمؽ وم٘م٤مل: وقمغم ىمقُمل. ومٌٕم٨م اًمٜمٌل 

ومٛمروا سم٘مقم وَمد وم٘م٤مل ص٤مطم٥م اجلٞمش ًمٚمني٦م: هؾ أصٌتؿ ُمـ ه١مٓء 

اًم٘مقم ؿمٞمئ٤ًم؟ وم٘م٤مل رضمؾ ُمٜمٝمؿ: أص٧ٌم ُمٜمٝمؿ ُمٓمٝمرة، وم٘م٤مل: رده٤م 

هنؿ ىمقم وَمدقمٚمٞمٝمؿ وم٢م
(2)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب رومع اًمّمقت  (1)

 (: اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،2005، ح)395ص ،6ج ل ومٞمٝم٤م،ذم اخلٓم٦ٌم وُم٤م ي٘مق

 : اًمذهٌل: ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌَلء،223ص ،2: اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، ج182ص ،4ج

 .79، ص3ج : اسمـ يمثػم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،239ص ،1ج
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وذم رواي٦م: وم٘م٤مل ًمف وَمد: أقمد قمكم يمٚمَمشمؽ ه١مٓء ومٚم٘مد سمٚمٖمـ 

ٟم٤مقمقس اًمٌحر
(2)

. 

 ويم٤مٟم٧م دقم٤مي٦م ىمريش، وشمِمقيف ؿمخص اًمرؾمقل 

 ُمـ أضمؾ واهت٤مُمف سم٤مجلٜمقن محؾ وَمدًا قمغم اًمًػم ًمٚمرؾمقل 

 رىمٞمتف.

اشمْمح٧م ُمٙم٤مرم  وُمـ ظمَلل طمقار وَمد ُمع اًمٜمٌل 

٤م اًمّمؼم واْلٚمؿ ُمتقضم٦م وم٘مد دمٚم٧م صٗمت أظمَلق اًمٜمٌل 

سمحًـ اخلٓم٤مب وأدب اعمج٤مدًم٦م قمٜمدُم٤م قمرض قمٚمٞمف وَمد أن يٕم٤مجلف ُمـ 

ُمرض اجلٜمقن اًمذي يزقمؿ ىمقُمف سم٠مٟمف ُمّم٤مب سمف، وٓ ؿمؽ سم٠من هذا 

 اعمقىمػ يثػم اًمٖمْم٥م.

اؾمت٘مٌؾ إُمر سمحٚمؿ وهدوء  وًمٙمـ رؾمقل الِل 

وشمروي وطمًـ طمقار، مم٤م أصم٤مر إقمج٤مب ِوَمد، واطمؽماُمف ًمرؾمقل الِل 

. 

ُمٜمٌٕم٨م ُمـ ىمٚم٥م ُمكمء إيَمٟم٤ًم  ويم٤من طمدي٨م رؾمقل الِل 

 اإليَمن. وي٘مٞمٜم٤ًم وطمٙمٛم٦م، وم٤مصٌح طمديثف يّمؾ إمم اًم٘مٚمقب وجيذهب٤م إمم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٟم٤مقمقس اًمٌحر: ىم٤مل أسمق ُمقؾمك إصٗمٝم٤مين: وىمع ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ٟم٤مقمقس اًمٌحر  (1)

ؾم٤مئر اًمرواي٤مت، ىم٤مُمقس، وهق وؾمٓمف وجلتف. اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج  سم٤مًمٜمقن واًمٕملم وذم

ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب رومع اًمّمقت ذم اخلٓم٦ٌم وُم٤م 

 (.2005ح) 395ص ،6ج ي٘مقل ومٞمٝم٤م،
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وذم هقم٦م إؾمَلم وَمد دًمٞمؾ قمغم أن اإلؾمَلم ديـ اًمٗمٓمرة، وأن 

اًمٜمٗمقس إذا دمردت ُمـ اًمْمٖمقط اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م، وم٢مهن٤م هم٤مًم٤ًٌم شمت٠مصمر 

 ُم١مصمر، أو اإلقمج٤مب سمًٚمقك ىمقيؿ. وشمًتجٞم٥م، إُم٤م سمًَمع ىمقل

ذم وَمد صدق إيَمٟمف، ومح٤مؾمتف  وقمٜمدُم٤م رأى 

ًمإلؾمَلم، وىمقة اىمتٜم٤مقمف سمف، دومٕمف ذًمؽ إمم أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمٜمف ًم٘مقُمف وذًمؽ 

قمغم ٟمنم اإلؾمَلم أيمؼم دًمٞمؾ قمغم طمرصف 
(2)

. 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .135قمكم اًمّمَليب، اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ص (1)



 

 76 

 

 (2) بٔ ضالّعبداهلل إضالّ -6

الِل  ىم٤مل: سمٚمغ قمٌدالِل سمـ ؾمَلم ُم٘مدُم رؾمقل قمـ أٟمس 

  ٓاعمديٜم٦م، وم٠مشم٤مه وم٘م٤مل: إيّن ؾم٤مئٚمؽ قمـ صمَلٍث ٓ يٕمٚمٛمٝمـ إ

٤مقم٦م؟ وُم٤م أول ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف أهُؾ اجلٜم٦م؟ وُمـ أي  ًّ ٟمٌل: ُم٤م أول أذاط اًم

 يٜمزُع اًمقًمُد إمم أسمٞمف؟ وُمـ أيِّ رء يٜمزُع إمم أظمقاًمف؟ وم٘م٤مل رؾمقل 
ٍ
رء

ىم٤مل: وم٘م٤مل قُمٌدالِل: ذاك  شظمؼمين هبـ آٟمٗم٤ًم ضمؼميؾ»: الِل 

ُل »: اًمٞمٝمقد ُمـ اعمَلئٙم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل الِل  قمدو أُّم٤م أوَّ

ُل  أذاط اًم٤ًمقم٦م ومٜم٤مُر حتنُم اًمٜم٤مس ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب، وأُم٤م أوَّ

ٌف ذم اًمقًمد وم٢منَّ  ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف أهؾ اجلٜم٦َّم ومزي٤مدُة يمٌد طمقت، وأُم٤م اًمِمَّ

ضمَؾ إذا همٌم اعمرأة ومًٌ٘مٝم٤م ُم٤مؤه يم٤من اًمِمٌف ًمف، وإذا ؾَمٌَؼ ُم٤مؤه٤م يم٤من  اًمرَّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يقؾمػ، وهق هق قمٌدالِل سمـ ؾمَلم سمـ اْل٤مرث اإلهائٞمكم، صمؿ إٟمّم٤مري، يٙمٜمك أسم٤م  (1)

، يم٤من طمٚمٞمٗم٤ًم ًمألٟمّم٤مر، وي٘م٤مل: يم٤من طمٚمٞمٗم٤ًم ًمٌٜمل ُمـ وًمد يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب 

قمقف ُمـ اخلزرج، ويم٤من اؾمٛمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اْلّملم، ومٚمَم أؾمٚمؿ ؾمَمه رؾمقل الِل 

 ( وهق أطمد أطم٤ٌمر 43قمٌدالِل، وشمقذم سم٤معمديٜم٦م ذم ظمَلوم٦م ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م ،)هـ

ظمتَلف ُمٚمٚمٝمؿ جيٚمقٟمف ويٕمٔمٛمقٟمف، وىمد اىمتٜمع اًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م، ويم٤من أهؾ اعمديٜم٦م قمغم ا

: 460سم٤مإلؾمَلم وأؾمٚمؿ.  اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

: اًمذهٌل: ؾمػم أقمَلم 613ص ،3ج اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

 .95ص ،4: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج59ص ،4ج اًمٜمٌَلء،
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وم٘م٤مل: أؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل الِل شاًمِمٌف هل٤م
(2)

. 

وىمد يم٤من إطم٤ٌمر ُمـ اًمٞمٝمقد، ىمد حتدصمقا سم٠مُمر رؾمقل الِل 

  ىمٌؾ سمٕمثتف عم٤َّم شم٘م٤مرب زُم٤مٟمف، مم٤م وضمدوا ذم يمتٌٝمؿ ُمـ صٗمتف

 وصٗم٦م زُم٤مٟمف، وُم٤م يم٤من ُمـ قمٝمد أٟمٌٞم٤مئٝمؿ إًمٞمٝمؿ ومٞمف. 

وقمٚمٛمقا سمَم قمٜمدهؿ ُمـ قمٚمؿ أٟمف  ومٚمَم سُمٕم٨م اًمٜمٌل 

 روا سمف طمًدًا ويمؼمًا وإيث٤مرًا ًمٚمٕم٤مضمٚم٦م قمغم اًم٤ٌمىمٞم٦م. ذًمؽ اًمٜمٌل يمٗم

يٖمِمك اًمٞمٝمقد  وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ يم٤من ٟمٌل اًمرمح٦م 

ذم جم٤مًمًٝمؿ يدقمقهؿ إمم اإلؾمَلم ُمذيمرًا إي٤مهؿ سمٗمْمؾ الِل قمٚمٞمٝمؿ وقمغم 

 أؾمَلومٝمؿ. 

وسملم اًمٞمٝمقد طمقل  ودارت طمقارات يمثػمة سملم اًمٜمٌل 

 إصم٤ٌمت اًمٜمٌقة وُمٜمٝم٤م: 

اًمٞمٝمقدي قمٌدالِل سمـ ؾمَلم طملم  ُمع اْلؼم طمقاره 

ًمٙمل يزداد ي٘مٞمٜمف، وم٠مشمك ٟمٌل  أراد أن يتث٧ٌم ُمـ ٟمٌقة حمٛمد 

وأضمرى ُمٕمف طمقارًا ؾم٠مًمف ومٞمف قمـ أؿمٞم٤مء ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م  اًمرمح٦م 

 إٓ ٟمٌل. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب ظمٚمؼ آدم صٚمقات الِل قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري: اجل٤م (1)

: 464ص ،1ج (: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،3329، ح)7، ص3ج وذريتف،

 .528ص ،2اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، ج
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طمًـ أدسمف وظمٓم٤مسمف  وذم هذا اْلقار أفمٝمر اًمرؾمقل 

ومٚمؿ يٖمْم٥م ومل يّمد قمـ إضم٤مسم٦م قمٌدلِل سمـ ؾمَلم، سمؾ أضم٤مسمف سمٙمؾ روي٦م 

ج٦م وإُمٕم٤من ومٙم٤من أصمر ذًمؽ اْلقار اهل٤مدئ اعم٘مٜمع واًمذي شمٚم٘مل ومٞمف وطم

اًمٕمٚمؿ ُمـ الِل وىم٤مل ًمٕمٌد الِل سمـ ؾمَلم أظمؼمين هبـ ضمؼميؾ آٟمٗم٤ًم وم٤ًمرع 

قمٌدالِل سمـ ؾمَلم إمم اإليَمن سمف، وأراد أن حيؾ هذا اْلؼ اًمذي آُمـ سمف إمم 

ىمقُمف ًمٞم٘مٞمؿ سمف اْلج٦م قمٚمٞمٝمؿ، ًمٙمـ ىمقُمف ُمـ اًمٞمٝمقد أسمق إٓ اجلحقد 

ممـ  واًمٜمٙمران وسمذًمؽ يم٤من اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٌدالِل سمـ ؾمَلم 

(2)أؾمٚمؿ وطمًـ إؾمَلُمف 
. 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب وقمغم أي رء ٟمتح٤مور،  قمّم٤مم حمٛمقد، طمقارات اًمٜمٌل  (1)

ضم٤مُمٕم٦م اعمديٜم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، ُم٤مًمٞمزي٤م، ىمًؿ اًمدقمقة  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمديٜم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م،

 (.http://maqazine.mediu.edu.my، )2231-9735وأصقل اًمديـ، رىمؿ 
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 (2)إضالّ أضًِ احلبػٞ -7

ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م، ؾم٤مر ومرؾم٤من اعمًٚمٛملم إمم 

واٟم٘مْمقا قمغم طمّمقن اًمٞمٝمقد ومٗمتحقه٤م طمّمٜم٤ًم سمٕمد طمّمـ، ويم٤من  ،ظمٞمؼم

وعم٤م رآهؿ ىمد أظمذوا  ،قمك همٜمًَم ًمفير ًمٕم٤مُمر اًمٞمٝمقدي قمٌد أؾمقد طمٌٌم

ؾم٠مهلؿ: ُم٤م شمريدون؟   اًمًَلح واؾمتٕمدوا ًم٘مت٤مل رؾمقل الِل

 ىم٤مًمقا: ٟم٘م٤مشمؾ هذا اًمرضمؾ، اًمذي يزقمؿ أٟمف ٟمٌل.

ومقىمع ذم ٟمٗمًف ذيمر اًمٜمٌل ومخرج سمٖمٜمٛمف ًمػمقم٤مه٤م، وم٠مظمذه اعمًٚمٛمقن 

ومٙمٚمٛمف رؾمقل الِل ُم٤م ؿم٤مء الِل أن  ومج٤مؤا سمف ًمرؾمقل الِل

 ُم٤مذا شم٘مقل؟ وُم٤مذا شمدقمق إًمٞمف؟ يٙمٚمٛمف، وم٘م٤مل اًمرضمؾ:

ىم٤مل: أدقمقك إمم اإلؾمَلم وأن شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل وأين رؾمقل 

إن ؿمٝمدت سمذًمؽ يٙمقن زم أن ٓ شمٕمٌد إٓ الِل،ىم٤مل اًمٕمٌد:وُم٤مالِل، و
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أؾمٚمؿ اْلٌٌم: ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق ذم اعمٖم٤مزي: طمدصمٜمل أيب إؾمح٤مق سمـ ي٤ًمر أن راقمٞم٤ًم  (1)

، وهق حم٤مس ًمٌٕمض طمّمقن ظمٞمؼم، وُمٕمف همٜمؿ يم٤من أؾمقد أشمك اًمٜمٌل 

َيقدي اؾمٛمف قم٤مُمر، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل الِل، أقمرض قمكم اإلؾمَلم، أضمػمًا ومٞمٝم٤م ًمرضمؾ 

وم٠مؾمٚمؿ. يمذا ذيمره اسمـ قمٌداًمؼم، واقمؽموف اسمـ إصمػم سم٠مٟمف ًمٞمس ذم رء ُمـ اًمًٞم٤مىم٤مت 

أن اؾمٛمف أؾمٚمؿ، وهق اقمؽماض ُمتجف. وىمد ؾمَمه أسمق ٟمٕمٞمؿ ي٤ًمرا، وىم٤مل اًمّرؿم٤مـمل ذم 

غم صَلة، وم٘م٤مل اًمٜمٌل إٟم٤ًمب: أؾمٚمؿ اْلٌٌم أؾمٚمؿ يقم ظمٞمؼم، وىم٤مشمؾ وم٘متؾ وُم٤م ص

 إن ُمٕمف أن زوضمتف ُمـ اْلقر اًمٕملم، اسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز :

 .79: اسمـ قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص216، 1اًمّمح٤مسم٦م، ج
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: ًمؽ اجلٜم٦م إن آُمٜم٧م قمغم  ىم٤مل رؾمقل الِلوآُمٜم٧م سم٤ملِل شمٕم٤ممم؟

اًمٚمقن، ىمٌٞمح  إين رضمؾ أؾمقد !وىم٤مل: ي٤م رؾمقل الِل ،وم٠مؾمٚمؿ اًمٕمٌد ،ذًمؽ

اًمقضمف، ُمٜمتـ اًمريح، ٓ ُم٤مل زم وم٢من ىم٤مشمٚم٧م ه١مٓء طمتك أىمتؾ، أدظمؾ 

اجلٜم٦م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ي٤م رؾمقل الِل إن هذه اًمٖمٜمؿ قمٜمدي أُم٤مٟم٦م ومٙمٞمػ 

هب٤م؟ وم٘م٤مل رؾمقل الِل: أظمرضمٝم٤م ُمـ اًمٕمًٙمر، وارُمٝم٤م سم٤مْلّم٤ٌمء، وم٢من الِل 

  ؾمٞم١مدي قمٜمؽ أُم٤مٟمتؽ ومٗمٕمؾ، وأقمج٥م رؾمقل الِل يمٚمٛمتف، ومزضم٧م

إمم  ةًمٖمٜمؿ شمِمتد جمتٛمٕم٦م يم٠من ؾم٤مئ٘مٝم٤م يًقىمٝم٤م طمتك دظمٚم٧م يمؾ ؿم٤ما

أهٚمٝم٤م، ومٕمرف اًمٞمٝمقدي أن همَلُمف ىمد أؾمٚمؿ، صمؿ شم٘مدم اًمٕمٌد إؾمقد إمم 

اًمّمػ وم٘م٤مشمؾ وم٠مص٤مسمف ؾمٝمؿ وم٘متٚمف ومل يّمؾ لِل شمٕم٤ممم ؾمجدة واطمدة
(2)

. 

: أٟمف ومٕمـ أٟمس  ،ًم٘مد أيمرم الِل هذا اًمٕمٌد، وؾم٤مىمف إمم ظمػم

٤مل: ي٤م رؾمقل الِل: إين رضمؾ أؾمقد رضمؾ وم٘م أشمك رؾمقل الِل 

اًمٚمقن، ىمٌٞمح اًمقضمف، ُمٜمتـ اًمريح، ٓ ُم٤مل زم، وم٢من ىم٤مشمٚم٧م ه١مٓء طمتك 

أىمتؾ، أدظمؾ اجلٜم٦م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ومت٘مدم، وم٘م٤مشمؾ طمتك ىمتؾ، وم٠مشمك قمٚمٞمف 
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: اًمّم٤مْلل: اإلُم٤مم حمٛمد سمـ يقؾمػ 292ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

ة ظمػم اًمٕم٤ٌمد، )حت٘مٞمؼ:ُمّمٓمٗمك اًمّم٤مْلل اًمِم٤مُمل، ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػم

: اسمـ اًم٘مٞمؿ: 202-201ص ،5ج م(،1997-هـ1418قمٌداًمقاطمد، د.ط، اًم٘م٤مهرة، 

اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ أيب قمٌٞمد الِل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمزرقمل اًمدُمِم٘مل، زاد اعمٕم٤مد ذم 

، دار 4هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد )حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، قمٌداًم٘م٤مدر إرٟم١موط، ط

: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: 324-323ص ،3ج م(،2003-ـه1424اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 

 .332قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم ص
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وهق ُم٘متقل وم٘م٤مل: ًم٘مد أطمًـ الِل وضمٝمؽ، وـمٞم٥م  اًمٜمٌل 

ٕملم ٟم٤مزقمتف رحيؽ، ويَمثَّر ُم٤مًمؽ. صمؿ ىم٤مل: ًم٘مد رأي٧م زوضمتف ُمـ اْلقر اًم

شضم٦ٌم ًمف ُمـ صقف، شمدظمؾ سمٞمٜمف وسملم ضمٌتف
(2)

. 

إهن٤م ىمّم٦م صٖمػمة ًمٙمٜمٝم٤م قمغم وضم٤مزهت٤م حتٛمؾ ُمـ اعمٕم٤مين اًمٕمٛمٞم٘م٦م 

واًمدروس اًمٌٚمٞمٖم٦م ُم٤م حيٛمٚمٜم٤م قمغم اًمتقىمػ قمٜمده٤م، إذ شمٓم٤مًمٕمٜم٤م ومٞمٝم٤م صقرة 

اًمذي شمٜمٗمذ يمٚمَمشمف إمم  اًمداقمٞم٦م اًمّم٤مدق اعم١مصمر رؾمقل الِل 

٤مره٤م وشمٌدل ُمِم٤مقمره٤م، وهٙمذا يٙمقن ومتٖمػم أومٙم ،قم٘مقل وىمٚمقب ؾم٤مُمٕمٞمف

 ،وىمٜم٤مقم٦م شم٤مُم٦م ،شم٠مصمػم اًمداقمٞم٦م ىمقي٤ًم وهيٕم٤ًم إذا يم٤من هق قمغم ظمٚمؼ طمًـ

 وصم٘م٦م يمٌػمة سمَم يدقمق إًمٞمف.

دقمقشمف قمغم ذاك اًمراقمل  ًم٘مد قمرض رؾمقل الِل 

قمرو٤ًم واوح٤ًم ٓ
 

ًمٌس ومٞمف وٓ همٛمقض، وٓ شمزيٞمػ ومٞمف وٓ إهمراء، 

قمده سم٤مجلٜم٦م، وُم٤م أقمٔمٛمف ُمـ وقمد وُم٤م ومٚمؿ يٕمده سمَمل، ومل يٖمره سمدٟمٞم٤م سمؾ و

أضمٚمٝم٤م ُمـ صمٛمرة، عمـ يٕمرف ىمٞمٛمتٝم٤م وىمٞمٛم٦م اْلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م، وًمذًمؽ 

 يم٤من اًمٗمقز اْل٘مٞم٘مل سمحًـ اخل٤ممت٦م واعمقت قمغم اإليَمن.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اْل٤ميمؿ: اإلُم٤مم أيب قمٌدالِل حمٛمد سمـ قمٌدالِل اْل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمًتدرك قمغم  (1)

اًمّمحٞمحلم: )شمٕمٚمٞمؼ: أيب قمٌدالِل قمٌداًمًَلم سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر قمٚمقش، د ط، دار 

(، صححف اْل٤ميمؿ 2463، ح)103ص ،2ج م(،2006-هـ1427اعمٕمروم٦م، سمػموت، 

 .وواوم٘مف اًمذهٌل
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هذا اإليَمن اًم٘مقي اًمذي ظم٤مًمٓم٧م سمِم٤مؿمتف ؿمٖم٤مف اًم٘مٚم٥م، ومٔمٝمر 

يّم٤ًم قمغم أصمره سمنقم٦م ذم ؾمٚمقك ص٤مطمٌف اؾمت٘م٤مُم٦م وأُم٤مٟم٦م، ومٚم٘مد يم٤من طمر

قمغم  أداء إُم٤مٟم٦م اًمتل شمريم٧م سملم يديف، ومدًمف رؾمقل الِل 

 وؾمٞمٚم٦م ي١مدي ومٞمٝم٤م أُم٤مٟمتف.

 ،ضمٜمدي٤ًم ومدائٞم٤مً ،اعمًٙملم  ،اًمرضمؾاًمّم٤مدق ًم٘مد ضمٕمؾ هذا اإليَمن 

ؿمٝمٞمدًا ذم  يٚم٘مل سمٜمٗمًف ذم ُمٞمدان اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ الِل، وًمٞمٙمقن

ٞمف اًمّمَلة قمٚم-قمغم ظمقوٝم٤م رؾمقل الِل شمٚمؽ اعمٕمريم٦م اًمتل طمثٝمؿ

 .-واًمًَلم

ُمع أؾمٚمؿ اْلٌٌم  وًم٘مد يم٤من ْلًـ طمقار اًمٜمٌل 

وشمقاوٕمف ُمٕمف وإضم٤مسمتف قمغم أؾمئٚمتف وشمٚمٓمٗمف أصمر ذم اٟمنماح ىمٚمٌف ودظمقًمف 

ذم اإلؾمَلم
(2)

. 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جمٚم٦م ٟمداء اإليَمن، وىمػ ًمقضمف الِل شمٕم٤ممم، ىمّم٦م اًمراقمل إؾمقد ذم همزوة ظمٞمؼم، سمرقم٤مي٦م  (1)

  0، اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمقسمتٞم٦م اعمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمت٘مٜمٞم٦م 
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  (2)إضالّ ضُاّ بٔ ثعًب١ ايطعدٟ -8

أرؾمٚم٧م سمٜمق ؾمٕمد سمـ سمٙمر واومدًا قمٜمٝمؿ إمم رؾمقل الِل 

 إمم رؾمقل الِل َممُ ، وضم٤مء ِو   وؾم٠مل قمٜمف وهق

ذم وؾمط اًمّمح٤مسم٦م، واؾمتٗمّمؾ ُمٜمف قمـ ذائع اإلؾمَلم، وأظمؼمه رؾمقل 

، وظمرج ُمـ طمٞمٜمفؾمٚمؿ ُمـ ٠مهب٤م ودظمؾ اإليَمن ىمٚمٌف، وم الِل 

سمٕمدُم٤م محؾ اإلؾمَلم ذم صدره سمحَمس،  قمٜمد رؾمقل الِل 

واٟمٓمٚمؼ ُمـ ْلٔمتف إمم ىمقُمف داقمٞم٤ًم إمم الِل، وُمـ سمريمتف عم٤م وصؾ إمم ىمقُمف 

قمقة إمم ديٜمف اجلديد، وٟمٌذ إصٜم٤مم وإوصم٤من، طمتك أؾمٚمؿ سم٤مدرهؿ سم٤مًمد

 .مجٞمع ُمـ ذم طم٤مضه ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء 

ومٕمـ أٟمس سمـ ،  وظمؼمه ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  

ذم  سمٞمٜمَم ٟمحـ ضمٚمقس ُمع اًمٜمٌل )ىم٤مل:  ُم٤مًمؽ

ف، صمؿ ىم٤مل هلؿ: ٚمَ ٘مَ قمَ  اعمًجد، دظمؾ رضمؾ قمغم مجؾ وم٠مٟم٤مظمف ذم اعمًجد، صمؿَّ 

، وم٘مٚمٜم٤م: هذا اٟمٞمٝمؿْ رَ ٝمْ فمَ  ئ سملمَ تٙمِ ُمُ  ٜمٌل أيٙمؿ حمٛمد؟ واًم

ـَ ضمُؾ اعمتٙمئ، وم٘م٤مل ًمف اًمرَّ  ضمؾ إسمٞمُض اًمرَّ  ، وم٘م٤مل ًمف ٚم٥ِم ٓمّ اعم قمٌدِ  : اسم

: إين ًمٚمٜمٌل  ضمُؾ وم٘م٤مل اًمرَّ  ش َؽ تُ ٌْ ىمد أضَم  »: اًمٜمٌل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق وَمم اسمـ صمٕمٚم٦ٌم اًمًٕمدي ُمـ سمٜمل ؾمٕمد سمـ سمٙمر، اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم  (1)

 ،2: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج379ٕصح٤مب صُمٕمروم٦م ا

 .402ص ،3ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،473ص
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 ْؾ ؾَم  »ِمدد قمٚمٞمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م، ومَل دمد قمكمَّ ذم ٟمٗمًؽ وم٘م٤مل: ٛمؾم٤مئٚمؽ وم

إمم  َؽ ٚمَ ، آلُِل أرؾَم َؽ ٚمَ ٌْ ـ ىمَ ُمِ  بِّ ورَ  َؽ سمِّ سمرَ  َؽ ًمُ ؽ، وم٘م٤مل: أؾم٠مًمَ  ادَ  سمَ قمَمَّ 

َ َّم ٟمُ  أنْ  كَ رَ ك سم٤ملِل، آلِل أُمَ دُ ٟمُِم ىم٤مل: أَ  .ٝمؿ ٟمٕمؿٝمؿ؟ وم٘م٤مل: اًمٚمَّ ٤مس يمٚمِّ اًمٜمّ   كمِّ

ك دُ ٟمُِم ٝمؿ ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أَ ىم٤مل: اًمٚمَّ  .؟ٞمٚم٦مِ ذم اًمٞمقم واًمٚمّ  اخلٛمَس  قاِت اًمّمٚمَ 

٤مل: اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ٟمّمقم هذا اًمِمٝمر ُمـ اًمًٜم٦م؟ ىم أنْ  كَ رَ ُمَ سم٤ملِل آلِل أَ 

ٝم٤م قمغم ًٛمَ ت٘مْ ٜم٤م ومَ ُمـ أهمٜمٞم٤مئِ  ىم٦مَ دَ شم٠مظمذ هذه اًمّمَّ  أنْ  كَ رَ ُمَ ك سم٤ملِل، آلِل أَ دُ ٟمُِم أُ 

: اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل اًمرضمؾ: آُمٜم٧م سمَم ٜم٤م؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل رائِ ٘مَ ومُ 

ضمئ٧م سمف، وأٟم٤م رؾمقل ُمـ ورائل ُمـ ىمقُمل، وأٟم٤م وَمم سمـ صمٕمٚم٦ٌم أظمق 

سمٜمل ؾمٕمد سمـ سمٙمر
(2)

. 

ـ صمٕمٚم٦ٌم شمتْمح ًمٜم٤م يمَمل أظمَلق اًمٜمٌل ُمـ ظمَلل ىمّم٦م وَمم سم

 .اًمذي يم٤من هل٤م إصمر اعم٤ٌمذ ذم إؾمَلُمف ودقمقشمف ًم٘مقُمف 

إن ُمـ ؾمَمت اًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اإلٟمدُم٤مج اًمٙم٤مُمؾ اًمذي 

سمحٞم٨م يم٤من اًمداظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ٓ يٛمٞمزه ُمـ سمٞمٜمٝمؿ  :يم٤من يٕمٞمِمف ُمع أصح٤مسمف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،1ج اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب اًم٘مراءة واًمٕمرض قمغم اعمحدث، (1)

: اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت 574ص ،2ج (: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،63،ح)37ص

: اًم٘مًٓمَلين: أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مًٓمَلين، اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م 228ص ،1ج اًمٙمؼمى،

، اعمٙمت٥م اإلؾمَلُمل، سمػموت( 2سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م، )حت٘مٞمؼ: ص٤مًمح أمحد اًمِم٤مُمل، ط

: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم 198ص ،2ج م،2004-هـ1425

، دار 3إصٚمٞم٦م، )ط: ُمٝمدي رزق الِل أمحد: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر 403ص

 .625م(، ص2003-هـ1424إُم٤مم اًمدقمقة، اًمري٤مض، 
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طم٤مًم٦م متٞمز، ٓمٚم٥م( ومٚمؿ يٙمـ ذم ًم٤ٌمؾمف ؿمٝمرة، وًمٞمس ذم قمٌداعم )أيٙمؿ اسمـ

وًمذا هن٤مهؿ أن ي٘مقُمقا طمقًمف يمَم شم٘مقم إقم٤مضمؿ، ُمت٤ٌمقمدًا قمـ طم٤مل أهؾ 

اًمتٙمؼم واًمتٕم٤مفمؿ، وهبذا اًم٘مرب ُمـ أصح٤مسمف واإلٟمدُم٤مج ُمٕمٝمؿ صحح 

ٌُّف ذم ؾمقيداء ىمٚمقهبؿ.  شمّمقراهتؿ وؾمٚمقيمٝمؿ واؾمتٙمـ طم

سمٕمد أن ومتح٧م  قمغم اًمٜمٌل  ويم٤من ىمدوم وَمم 

، وداٟم٧م ًمرؾمقل الِل ُمٙم٦م، ودظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديـ الِل أومقاضم٤مً 

  أيمثر ٟمقاطمل اجلزيرة، وُمع ذًمؽ ظم٤مـم٥م اًمٜمٌل

  هذه اعمخ٤مـم٦ٌم وٟم٤مؿمده هذه اعمٜم٤مؿمدة، وؿمدد قمٚمٞمف ذم

 اعم٠ًمًم٦م ذًمؽ اًمتِمديد، وُمع ذًمؽ يمٚمف اؾمتققم٥م اًمٜمٌل 

ًمٞمٜمٓمٚمؼ هذا  :سمٕمٔمٛم٦م ظمٚم٘مف هذه اًمث٘م٦م ذم ؿمخّمٞمتف واجلرأة ذم ظمٓم٤مسمف

قمَم شمٜمٌلء قمٜمف ـمٌٞمٕمتف ُمـ إقمرايب سملم يديف قمغم ؾمجٞمتف، ُمت٤ٌمقمدًا 

 اًمتخ٤موع واًمتٛمٚمؼ، ومٙم٤مٟم٧م ىمٞمؿ اًمرضم٤مل حمٗمقفم٦م سملم يديف 

ٓ شمٜمت٘مص سم٤مإلذٓل وٓ هتِمؿ سم٤مًمتح٘مػم، إٟمَم يم٤مٟمقا ي٘مٗمقن سملم يديف 

أقمزة، ويٜم٘مٚمٌقن ُمٜمف أيمثر اقمتزازًا ووصمقىم٤ًم وًمق يم٤من ومٔم٤ًم همٚمٞمظ اًم٘مٚم٥م 

 ٟٓمٗمْمقا ُمـ طمقًمف.

عمجرد أن  سمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل  ومل يٙمـ إيَمن وَمم 

ىمٌؾ إىم٤ًمُمف قمٚمٞمف سمذًمؽ، إذ ىمد ي٘م٤مل: إن ُمـ يمذب  اًمٜمٌل 

ذم ادِّقم٤مء أُمر ًمـ يتقرع قمـ اْلٚمػ قمٚمٞمف، وًمٙمـ هذا اًم٘مًؿ اًمٜمٌقي ضم٤مء 

 ُم١ميمدًا ًمدٓئؾ ُمتْم٤مومرة قمغم صدق اًمٜمٌقة شمقاردت قمغم وَمم ُمٜمٝم٤م:
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ومٙم٤من هق اًمذي  ُمٕمرومتف سمٛمْم٤مُملم دقمقة اًمٜمٌل -

ـ يمٚمٝم٤م يمَم سمٚمٖمتٝم٤م رؾمؾ ذائع اًمدي يٕمرض قمغم اًمٜمٌل 

سمتّمديؼ ذًمؽ، ومٗمٞمَم  ويٙمتٗمل ُمـ اًمٜمٌل  اًمٜمٌل 

 دًمٞمؾ قمغم صدق رؾم٤مًمتف. دقم٤م إًمٞمف اًمٜمٌل 

دًمٞمؾ آظمر، وم٘مد يم٤من حمٞم٤مه  يمَم أن رؤيتف ًمٚمٜمٌل 

 سمـ ؾمَلم قمٌدالِل حمٞم٤َّم اًمّم٤مدق، يمَم ىم٤مل  ومٚمَم :

 رأي٧م وضمٝمف، واؾمتٌٜمتف قمٚمٛم٧م أن وضمٝمف ًمٞمس سمقضمف يمذاب.

ذم أطمٞم٤مء اًمٕمرب سمّمدق اْلدي٨م  شمف وأيْم٤ًم ؿمٝمر

دًمٞمؾ آظمر، ومٚمذًمؽ اؾمتحٚمٗمف، وهق يٕمٚمؿ أٟمف مل يٙمـ ًمٞمّمدق ذم طمدي٨م 

اًمٜم٤مس، ويٙمذب قمغم الِل، ومّمدق طمٞمٜمئذ اًمدٓئؾ يمٚمٝم٤م، وهق اًمّم٤مدق 

(2)اعمّمدوق 
. 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، اإلؾمَلم اًمٞمقم، اًمري٤مض، 2اًمٓمريري قمٌداًمقه٤مب ٟم٤مس ، ىمّمص ٟمٌقي٦م،)ط (1)

 .257م(، ص2010-هـ1431
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 (2)إضالّ اجلازٚد بٔ عُس ايعبدٟ -9

ٜمٌل ٘مٞمس اًمث٤مين، وُهّ اًمقمٌداًم ىمدم اجل٤مرود اعمديٜم٦م ذم وومد

  سم٢مؾمَلُمف، وعم٤م اٟمتٝمك إمم رؾمقل الِل  يمٚمٛمف

اإلؾمَلم ودقم٤مه إًمٞمف ورهمٌف ومٞمف  ومٕمرض قمٚمٞمف رؾمقل الِل 

وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد إين ىمد يمٜم٧م قمغم ديـ وإين شم٤مرك ديٜمل ًمديٜمؽ، أومتْمٛمـ 

: ٟمٕمؿ أٟم٤م و٤مُمـ أن ىمد زم ديٜمل؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

أصح٤مسمف، صمؿ ؾم٠مل هداك الِل إمم ُم٤م هق ظمػم ُمٜمف ىم٤مل: وم٠مؾمٚمؿ وأؾمٚمؿ 

اْلٛمَلن وم٘م٤مل: والِل ُم٤م قمٜمدي ُم٤م أمحٚمٙمؿ قمٚمٞمف.  رؾمقل الِل 

ىم٤مل: ي٤م رؾمقل الِل وم٢من سمٞمٜمٜم٤م وسملم سمَلدٟم٤م وقال ُمـ وقال اًمٜم٤مس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اجل٤مورد سمـ اعمٕمكم سمـ طمٜمش ُمـ سمٜمل ضمذيٛم٦م، ويم٤من ؾمٞمدًا ذم قمٌداًم٘مٞمس رئٞم٤ًًم، وومد  (1)

٤من ٟمٍماٟمٞم٤ًم وم٠مؾمٚمؿ وطمًـ إؾمَلُمف، ذم ؾمٜم٦م قمنم، ويم قمغم رؾمقل الِل 

وي٘م٤مل إن اؾمؿ اجل٤مرود: سمنم سمـ قمٛمرو، وإٟمَم ىمٞمؾ ًمف اجل٤مرود: ٕٟمف أهم٤مر ذم اجل٤مهٚمٞم٦م 

 قمغم سمٙمر سمـ وائؾ وم٠مص٤مهبؿ ومجردهؿ، وىمد ذيمر ذًمؽ اعمٗمْمؾ اًمٕمٌدي ذم ؿمٕمره وم٘م٤مل:

 ودؾمٜم٤مهؿ سم٤مخلٞمؾ ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م

 

 يمَم ضمرد ا اجل٤مرود سمٙمر سمـ وائؾ 

٤مرود وقمرف سمف، وىمتؾ سم٠مرض وم٤مرس سمٕم٘م٦ٌم اًمٓملم ومًٛمٞم٧م سمٕم٘م٦ٌم ومٖمٚم٥م قمٚمٞمف اجل  

 .اجل٤مرود، وىمٞمؾ: اؾمتِمٝمد سمٜمٝم٤موٟمد، وىمٞمؾ: سم٘مل إمم ظمَلوم٦م قمثَمن 

: اسمـ إصمػم: أؾمد 158اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص 

: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، 298ص ،1ج اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

 .387ص ،1ج
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أومٜمتٌٚمغ قمٚمٞمٝم٤م إمم سمَلدٟم٤م؟ وم٘م٤مل: ٓ، إي٤مك، وإي٤مه٤م، وم٢مٟمَم شمٚمؽ طمرق 

اًمٜم٤مر
(2)

. 

 .ويم٤من طمًـ اإلؾمَلم صٚم٤ًٌم قمغم ديٜمف 

وطمرصف قمغم أن يّمؾ إمم اْلؼ وشم٠مصمره  وٟمت٠مُمؾ ذم اجل٤مرود

وصم٘متف سمف ومٞم٠ًمًمف: أشمْمٛمـ زم أين قمغم اْلؼ  سمِمخص اًمٜمٌل 

ويٕمٓمٞمف إُم٤من واًمْمَمن  إذا أؾمٚمٛم٧م؟ ويٓمٛمئٜمف اًمٜمٌل 

وم٘مد  ،اًمذي اٟمٕمٙمس قمغم شمٍمف اجل٤مرود سم٢مقمَلن إؾمَلُمف قمغم اًمٗمقر

ذم ظمٓم٤مسمف ُمع اجل٤مرود طمرصف قمغم إرؿم٤مده  أفمٝمر اًمٜمٌل 

َلح وىمد يم٤من اجل٤مرود ٟمٍماٟمٞم٤ًم أي أٟمف قمغم ديـ ًمٓمريؼ اْلؼ واًمٗم

ومٝمؾ   ؾمَموي، وم٠مظمؼم اًمرؾمقل سم٠مٟمف ؾمٞمؽمك ديٜمف ًمديـ اًمٜمٌل

)سمٜمٕمؿ(  يْمٛمـ ًمف اًمرؾمقل ذًمؽ اًمديـ؟ وم٠مضم٤مسمف اًمرؾمقل 

أٟم٤م و٤مُمـ أن ىمد هداك الِل إمم ُم٤م هق ظمػم ُمٜمف، وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م 

 هذا اخلٓم٤مب واْلقار أن أؾمٚمؿ اجل٤مرود وأصح٤مسمف.

اشمًؿ سمٓمري٘م٦م اْلقار اهل٤مديء، وطمًـ  اًمٜمٌل  وم٢من

اخلٓم٤مب إلىمٜم٤مع اجل٤مرود ًمٓمريؼ اْلؼ واًمّمقاب، ُمًتخدُم٤ًم أؾمٚمقب 

آـمٛمئٜم٤من ذم اْلقار ًمٞمِمٕمر اًمٓمرف أظمر سم٤مٕرحيٞم٦م ُمـ ظمَلل طمرصف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: 354ص ،4ج : اًمًٝمٞمكم: اًمروض أٟمػ،567ص ،2ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

: اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى 404اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم، ص

 .465، ص6ج واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،



 

 89 

  ذم إرؿم٤مده إمم ـمريؼ اخلػم واًمًَلُم٦م وشمرهمٞمٌف ومٞمٝم٤م، ومَم

٦م اخلٚمؼ إليّم٤مهلؿ أطمٚمٛمؽ وأًمٓمٗمؽ ي٤م رؾمقل الِل ذم طمرصؽ قمغم هداي

 إمم سمر إُم٤من واًمٜمج٤مة.
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 (2)إضالّ عدٟ بٔ حامت -11

ئ٦م ومخًلم رضمًَل ُمـ قمٚمٞم٤ًم ذم ُم سمٕم٨م رؾمقل الِل 

هب٤م ي٘م٤مل ًمف )اًمٗمٚمس(  سمٞمٜمٝمؿ مخًقن وم٤مرؾم٤ًم، إمم دي٤مر ـملء هلدم صٜمؿ

ويم٤من ُمٕمٝمؿ راي٦م ؾمقداء، وًمقاء أسمٞمض، وعم٤م اٟمتٝمقا إمم دي٤مر ـملء ؿمٜمقا 

حمٚم٦م آل طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ومتٛمٙمٜمقا ُمـ هدم اًمّمٜمؿ، وُمـ أظمذ اًمٖم٤مرة قمغم 

ؾمٌل وؿم٤مء وَٟمَٕمٍؿ، أُم٤م قمدي وم٘مد ومرَّ إمم اًمِم٤مم سمٛمجرد أن ؾمٛمع سمٌٕم٨م 

اًمني٦م إمم دي٤مره
(1)

. 

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وأُم٤م قمدي سمـ طم٤مشمؿ ومٙم٤من ي٘مقل، ومٞمَم سمٚمٖمٜمل: 

طملم  ُم٤م ُمـ رضمؾ ُمـ اًمٕمرب يَم٤مَن أؿَمدَّ يمراهٞم٦ًم ًمرؾمقل الِل 

٤م أٟم٤م ومٙمٜم٧م اُمرءًا ذيٗم٤ًم ويمٜم٧م ٟمٍماٟمٞم٤ًم، ويمٜم٧م أؾمػم ؾمٛمع سمف ُمٜمل ، أُمَّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اسمـ هق قمدي سمـ طم٤مشمؿ سمـ قمٌدالِل سمـ ؾمٕمد سمـ اْلنمج اسمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ قمدي  (1)

أظمزم سمـ أيب أظمزم سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ضمرول اسمـ صم٘مؾ سمـ قمٛمرو سمـ اًمٖمقث سمـ ـمئ اًمٓم٤مئل، 

وأسمقه طم٤مشمؿ، هق اجلقاد اعمقصقف سم٤مجلقد، اًمذي ييب سمف اعمثؾ يٙمٜمك قمدي وأسم٤م 

ـمريػ، وىمٞمؾ: أسمق وه٥م. اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، 

: 233، ص٤3مسم٦م، ج: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح514-513ص

 .281ص ،4ج اًمذهٌل: ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌَلء،

، اجلزائري: أيب سمٙمر ضم٤مسمر اجلزائري، هذا 361ص ،4ج اًمًٝمٞمكم: اًمروض أٟمػ، (2)

ي٤م حم٥م، )د.ط، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واْلٙمؿ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،  اْلٌٞم٥م حمٛمد 

 .286م، ص2008-هـ1429
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ذم ىمقُمل سم٤معمرسم٤مع
(2)

، ومٙمٜم٧م ذم ٟمٗمز قمغم ديـ، ويمٜم٧م ُمٚمٙم٤ًم ذم ىمقُمل، 

يَمرْهُتُف، وم٘مٚم٧م  عم٤م يم٤من يّمٜمع يب، ومٚمَم ؾمٛمٕم٧م سمرؾمقل الِل 

ًمٖمَلم يم٤من زم قمريب ويم٤من راقمٞم٤ًم إلسمكم: ٓ أسم٤مًمؽ، َأقْمِدْد زم ُمـ إسمكم أمج٤مًٓ 

ذًمَلً 
(1)

٤م وم٤مطمتًٌٝم٤م ىمري٤ًٌم ُمٜمل، وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م سمجٞمش عمحٛمد ىمد وـمئ ٟمً ؾمَم 

هذه اًمٌَلد ومآذين، ومٗمٕمؾ، صمؿ إٟمف أشم٤مين ذات همداة، وم٘م٤مل: ي٤م قمدي، ُم٤م 

يمٜم٧ُم ص٤مٟمٕم٤ًم إذا همِمٞمتؽ ظمٞمؾ حمٛمد، وم٤مصٜمٕمُف أن، وم٢َمين ىمد رأي٧ُم 

ب  رآي٤مت، وم٠ًمًم٧م قمٜمٝم٤م، وم٘م٤مًمقا: هذه ضمٞمقُش حمٛمد. ىم٤مل: وم٘مٚم٧ُم: وم٘مرِّ

 وم٘مّرهب٤م، وم٤مطمتٛمٚم٧ُم سم٠مهكم ووًمدي، صمؿ ىمٚم٧ُم: اْلُؼ سم٠مهؾ ديٜمل إزّم أمج٤مزم

ُمـ اًمٜمّم٤مرى سم٤مًمِم٤مم، ومًٚمٙم٧م اجلقؿمٞم٦م
(3)

ذم  وظمٚمٗم٧م سمٜمت٤ًم ْل٤مشمؿ 

اْل٤مض
(6)

، ومٚمَم ىمدُم٧م اًمِم٤مم أىمٛم٧م هب٤م وخت٤مًمٗمٜمل ظمٞمؾ ًمرؾمقل الِل 

  ومتّمٞم٥م اسمٜم٦م طم٤مشمؿ، ومٞمٛمـ أص٤مسم٧م، وم٘مدم هب٤م قمغم رؾمقل

 رؾمقل الِل وىمد سمٚمغ  ،ذم ؾم٤ٌمي٤م ُمـ ـملء الِل 

هريب إمم اًمِم٤مم، ىم٤مل ومجٕمٚم٧م سمٜم٧م طم٤مشمؿ ذم طمٔمػمة
(5)

سم٤ٌمب اعمًجد،  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 4دهؿ. اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، جاعمرسم٤مع: أي أظمذ اًمرسمع ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ، ٕين ؾمٞم (1)

 .488ص

 .489ص ،4ج ذًمًَل: مجع ذًمقل، وهق اجلٛمؾ اًمًٝمؾ اًمذي ىمد ريض. اعمّمدر ٟمٗمًف، (2)

. اسمـ ،ُمـ أرض ٟمجدضمٜمقب همرب اًم٘مّمٞمؿ اجلقؿمٞم٦م: ضمٌؾ ًمٚمْم٤ٌمب ىمرب ضي٦م،  (3)

 .489، ص4هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ج

، إذ ٓ يٕمرف ًمف سمٜم٧م همػمه٤م، سمٜم٧م طم٤مشمؿ هذه: هل ؾمٗم٤مٟم٦م يمَم رضمحف اًمًٝمٞمكم (4)

 .489، ص4واْل٤مض: اْلل. اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ج

، 4اْلٔمػمة: ؿمٌٞمٝم٦م سم٤مًمزرب اًمذي يّمٜمع ًمإلسمؾ واًمٖمٜمؿ ًمٞمٙمٗمٝم٤م. اعمّمدر ٟمٗمًف، ج (5)

 .489ص
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وم٘م٤مُم٧م  ،يم٤مٟم٧م اًم٤ًٌمي٤م حُيًٌـ ومٞمٝم٤م، ومٛمر هب٤م رؾمقل الِل 

ويم٤مٟم٧م اُمرأًة ضمزًم٦ًم، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل الِل، َهَٚمؽ اًمقاًمُد وهَم٤مَب  ،إًمٞمف

اًمقاومد
(2)

ـّ الِل قمٚمٞمؽ. ىم٤مل: وُمـ واومدِك؟ ىم٤مًم٧م:   ـُ قمكمَّ َُم قمدي وم٤مُمٜمُ

سمـ طم٤مشمؿ، ىم٤مل: اًمٗم٤مّر ُمـ الِل ورؾمقًمف ىم٤مًم٧م: صمؿ ُم٣م رؾمقل الِل 

  وشمريمٜمل، طمتك إذا يم٤من ُمـ اًمٖمد َُمرَّ يِب، وم٘مٚم٧م ًمف ُمثؾ

ذًمؽ، وىم٤مل زم ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل سم٤مُٕمس، ىم٤مًم٧م: طمتك إذا يم٤من سمٕمد اًمٖمد ُمرَّ 

ِٛمٞمف: ىم٤مًم٧م:  ٧ُم ُمٜمف وم٠مؿم٤مر إزمَّ َرضُمؾ ُمـ ظمٚمٗمف أْن ىُمقُِمل وَمَٙمٚمِّ ًْ يب وىمد َيئ

ـْ وم ٘مٛم٧م إًمٞمف، وم٘مٚم٧ُم: ي٤م رؾمقل الِل، هٚمؽ اًمقاًمد، وهم٤مَب اًمقاومُد، وم٤مُْمٜمُ

ىمد ومٕمٚم٧ُم ومَل شمٕمجكم سمخروج  »: قمكمَّ ُمـ الِل قمٚمٞمؽ: وم٘م٤مل 

طمتك دمدي ُمـ ىمقُمؽ ُمـ يٙمقن ًمؽ صم٘م٦م، طمتك يٌٚمٖمؽ إمم سمَلدك، صمؿ 

وم٤ًمًم٧م قمـ اًمرضمؾ واًمذي أؿم٤مر إزّم أن أيمٚمٛمف، وم٘مٞمؾ زم: قمكم  شآذٟمٞمٜمل 

ىم٤مًم٧م: وم٠مىمٛم٧م طمتك ىمدم ُمـ ريم٥م سَمكِمَ أو  سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ىمْم٤مقم٦م، ىم٤مًم٧م: وإٟمَم أريد أن أيت أظمل سم٤مًمِم٤مم ىم٤مًم٧م: ومجئ٧م رؾمقل الِل 

  وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل الِل، ىمد ىمدم رهط ُمـ ىمقُمل، زم ومٞمٝمؿ صم٘م٦م

ومحٚمٜمل، وأقمٓم٤مين  وسمَلغ. ىم٤مًم٧م: ومٙم٤ًمين رؾمقل الِل 

٤مقمد ٟمٗم٘م٦م، ومخرضم٧م ُمٕمٝمؿ طمتك ىمدُم٧م اًمِم٤مم: ىم٤مل قمدي ومقالِل إين ًم٘م

ذم أهكم، إذ ٟمٔمرت إمم فمٕمٞمٜم٦م
(1)

شمُّمقُب  
(2)

إمم شم١مُمٜم٤م، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: اسمٜم٦م  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .489ص ،4ج اًمقاومد: اًمزائر. اعمّمدر ٟمٗمًف، (1)

 ،4ج ـ ومٞمف. اعمّمدر ٟمٗمًف،اًمٔمٖمٞمٜم٦م: اعمرأة ذم هقدضمٝم٤م، وىمد شمًٛمك فمٖمٞمٜم٦م وإن مل شمٙم (2)

 .490ص
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طم٤مشمؿ، ىم٤مل: وم٢مذا هل هل، ومٚمَم وىمٗم٧م قمكّم اٟمًحٚم٧م
(1)

شم٘مقل: اًم٘م٤مـمع  

اًمٔم٤مملُ، اطمتٛمٚم٧م سم٠مهِٚمَؽ ووًمِدَك، وشمريم٧م سم٘مٞم٦م واًمدك قمقرشمؽ ىم٤مل: 

٤م ىمٚم٧م: أي أظمٞم٦م ٓ شم٘مقزم إٓ ظمػمًا، ومقالِل ُم٤مزم ُمـ قمذر، ًم٘مد صٜمٕم٧م ُم

ذيمرِت، ىم٤مل: صمؿ ٟمزًم٧م وم٠مىم٤مُم٧م قمٜمدي، وم٘مٚم٧م هل٤م: ويم٤مٟم٧م اُمرأة 

طم٤مزُم٦م، ُم٤مذا شمريـ ذم أُمر هذا اًمرضمؾ؟ ىم٤مًم٧م: أرى والِل أن شمٚمحؼ سمف 

هيٕم٤ًم، وم٢من يٙمـ اًمرضمؾ ٟمٌٞم٤ًم ومٚمٚم٤ًمسمؼ إًمٞمف ومْمٚمف، وإن يٙمـ ُمٚمٙم٤ًم ومٚمـ 

شمذل ذم قِمزِّ اًمَٞمَٛمـ وأٟم٧م أٟم٧م. ىم٤مل: ىمٚم٧م: والِل إن هذا اًمرأي. ىم٤مل: 

اعمديٜم٦م ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف  طمتك أىمدم قمغم رؾمقل الِل ومخرضم٧م 

وهق ذم ُمًجده ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: ُمـ اًمرضمؾ؟ وم٘مٚم٧م: قمدي سمـ 

 يب ٤مُمدٕموم٤مٟمٓمٚمؼ يب إمم سمٞمتف، ومقالِل ًم طم٤مشمؿ، وم٘م٤مم رؾمقل الِل 

إًمٞمف، إذ ًم٘مٞمتف اُمرأة وٕمٞمٗم٦م يمٌػمة وم٤مؾمتقىمٗمتف، ومقىمػ هل٤م ـمقيًَل شمٙمٚمٛمف ذم 

 ُم٤م هذا سمٛمٚمؽ، ىم٤مل: صمؿ ُم٣م يب طم٤مضمتٝم٤م، ىم٤مل: ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز: والِل

طمتك إذا دظمؾ يب سمٞمتف شمٜم٤مول ِوؾَم٤مَدة ُمـ أَدٍم  رؾمقل الِل 

، وم٘م٤مل:  ىم٤مل: ىمٚم٧م: سمؾ أٟم٧م  شاضمٚمس قمغم هذه  »حَمُِْمقة ًمٞمٗم٤ًم، وم٘مذومٝم٤م إزمَّ

وم٤مضمٚمس قمٚمٞمٝم٤م. وم٘م٤مل: سمؾ أٟم٧م، ومجٚم٧ًم قمٚمٞمٝم٤م، وضمٚمس رؾمقل الِل 

 ُمٚمؽ، صمؿ  سم٤مٕرض، ىم٤مل: ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز: والِل ُم٤م هذا سم٠مُمر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .490ص ،4ج شمّمقب إمم: شم٘مّمد وشم١مم. اعمّمدر ٟمٗمًف، (1) =

 ،4ج اٟمًحٚم٧م: أظمذت ذم اًمٚمقم وُمْم٧م ومٞمف جمدة. اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)

 .490ص
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ىم٤مل: إيف ي٤م قمدي سمـ طم٤مشمؿ أمل شمٙمـ ريمقؾمٞم٤مً 
(2)

، ىم٤مل: ىمٚم٧م: سمغم، ىم٤مل: أو مل 

شمٙمـ شمًػم ذم ىمقُمؽ سم٤معمرسم٤مع؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: سمغم، ىم٤مل: وم٢من ذًمؽ مل يٙمـ حيؾ 

ًمؽ ذم ديٜمؽ؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: أضمؾ والِل. ىم٤مل: وقمروم٧م أٟمف ٟمٌل ُمرؾمؾ يٕمٚمؿ 

ذم هذا اًمديـ ُم٤م  ُم٤م جُيَْٝمؾ صمؿ ىم٤مل: ًمٕمٚمؽ ي٤م قمدي إٟمَم يٛمٜمٕمؽ ُمـ دظمقل

شمرى ُمـ طم٤مضمتٝمؿ، ومقالِل ًمٞمقؿمٙمـ اعم٤مل أن يٗمٞمض ومٞمٝمؿ طمتك ٓ يقضمد 

ُمـ ي٠مظمذه، وًمٕمٚمؽ إٟمَم يٛمٜمٕمؽ ُمـ دظمقل ومٞمف ُم٤م شمرى ُمـ يمثرة قمدوهؿ 

وىمٚم٦م قمددهؿ، ومقالِل ًمٞمقؿمٙمـ أن شمًٛمع سم٤معمرأة خترج ُمـ اْلػمة قمغم 

ل ومٞمف سمٕمػمه٤م طمتك شمزور هذا اًمٌٞم٧م ٓ خت٤مف، وًمٕمٚمؽ إٟمَم يٛمٜمٕمؽ ُمـ دظمق

أٟمؽ شمرى أن اعمٚمؽ واًمًٚمٓم٤من ذم همػمهؿ، وأيؿ الِل ًمٞمقؿمٙمـ أن شمًٛمع 

 سم٤مًم٘مّمقر اًمٌٞمض ُمـ أرض سم٤مسمؾ ىمد ومتح٧م قمٚمٞمٝمؿ.

ىم٤مل: وم٠مؾمٚمٛم٧م. ويم٤من قمدي ي٘مقل: ُمْم٧م اصمٜمت٤من وسم٘مٞم٧م اًمث٤مًمث٦م، 

والِل ًمتٙمقٟمـ وىمد رأي٧م اًم٘مّمقر اًمٌٞمض ُمـ أرض سم٤مسمؾ ىمد ومتح٧م، 

ه٤م ٓ خت٤مف طمتك حت٩م هذا ورأي٧م اعمرأة خترج ُمـ اًم٘م٤مدؾمٞم٦م قمغم سمٕمػم

اًمٌٞم٧م، وأيؿ الِل ًمتٙمقٟمـ اًمث٤مًم٨م ًمٞمٗمٞمْمـ اعم٤مل طمتك ٓ يقضمد ُمـ ي٠مظمذه
(1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ريمقؾمٞم٤ًم: اًمريمقد ُمـ اًمريمقؾمٞم٦م، وهؿ ىمقم هلؿ ديـ سملم ديـ اًمٜمّم٤مرى واًمّم٤مسمئلم.  (1)

 .490ص ،4اعمّمدر ٟمٗمًف، ج

 ،1ج : اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،491-488، ص4اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ج (2)

 ،4ج : اًمًٝمٞمكم: اًمروض أٟمػ،64ص ،3ج : اسمـ يمثػم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،244ص

-577ص ،6ج : اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،361ص

 .414، ص: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم578
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أن وٞمٗمف قمدي ىم٤مم ُمـ اعمًجد  عم٤َّم قمرف اًمٜمٌل 

 وأظمذه إمم سمٞمتف.. هؾ أراد سمذًمؽ أن يِمٕمره سم٢ميمرام ظم٤مص؟

هؾ أراد أن يرى قمدي٤ًم سمٞمتف اًمزاهد ًمٞمٕمرف أٟمف ًمٞمس ُمٚمٙم٤ًم وٓ -

 ـم٤مًم٥م دٟمٞم٤م؟

هؾ أراد أن يٙمقن ٟم٘مده ًمٕمدي ٟمجقى وًمٞمس قمغم اعمأل طمتك ٓ -

 حيرضمف..؟

يم٤من ُم٤مهرًا ذم ُمٕمروم٦م  يمؾ هذا ممٙمـ.. ورؾمقل الِل 

 اًمٜمٗمقس ويمٞمػ شم١مشمك...

ًمٞمٜمٔمر ُمع اعمرأة اًمٕمجقز  وذم أصمٜم٤مء ذًمؽ ي٘مػ اًمٜمٌل 

ذم طم٤مضمتٝم٤م يمدأسمف صٚمقات الِل قمٚمٞمف ذم اًم٘مٞم٤مم سمح٤مضم٤مت اًمٜم٤مس.. ومٙمٞمػ 

 ووٕمٞمٗم٦م..؟ وهل اُمرأة يمٌػمة

 ويٜمتٌف قمدي.. وًمٞمس هذا ُمـ صٗم٤مت اعمٚمقك وٓ ُمـ ؾمٚمقيمٝمؿ..

ويدظمؾ اًمٌٞم٧م دهِم٤ًم ومَم ومٞمف ُم٤م يرد اًمٕملم أو يًتٝمقَي٤م... اًمٚمٝمؿ 

هب٤م قمغم ٟمٗمًف.. وجيٚمس هق  إٓ وؾم٤مدة ُمـ أدم ي١مصمره اًمٜمٌل 

قمغم إرض.. ُم٤مذا طمؾَّ سمؽ ي٤م قمدي وأٟم٧م شمرى هذا اًمتقاوع واًمزهد 
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م اًمْمٞمػ؟ أيـ اعمٚمقك ُمـ هذا اًمرضمؾ ُمع اْلرص قمغم إيمرا

اًمٕمٔمٞمؿ..؟! إهن٤م إظمَلق اعمحٛمدي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل هل٤م أصمر ومٕم٤مل ذم 

اٟمجذاب اًمٜمٗمقس هل٤م وإطم٤ًمؾمٝم٤م سم٤مُٕم٤من اًمذي يم٤من ُمٜمتٝم٤مه إؾمَلم قمدي 

سمـ طم٤مشمؿ سمٕمد سمٖمض وٟمٗمقر ؿمديد إمم حم٦ٌم وإضمَلل وشم٘مدير وشمّمديؼ 

سم٤مْلؼ واًمٜمقر اعمٌلم
(2)

. 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .673اًمٚمح٤مم: طمٜم٤من، هدي اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اًمتٖمٞمػم آضمتَمقمل، ص (1)
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  َٔ أزضٌ إيِٝٗ زضٍٛ اهلل إضالّ بعض  -11

 (ايُٝٔ - عُإ - ًَو ايبحسٜٔ ايٓذاغٞ:) املًٛى ٚاألَسا٤ َٔ

 إمم اعمٚمقك وإُمراء: رؾم٤مئؾ اًمٜمٌل  *

أٟمزل الِل شمٕم٤ممم اإلؾمَلم ديٜم٤ًم ًمٚمٜم٤مس أمجٕملم، وضمٕمؾ شمٌٚمٞمٖمف 

 ڇ چ چ)واًمدقمقة إًمٞمف ُمـ أومْمؾ إقمَمل، ي٘مقل الِل شمٕم٤ممم: 

(ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
(2)

. 

ْلٛمؾ أقمٔمؿ دقمقة، وأٟم٘مك هدى،  واظمت٤مر الِل حمٛمدًا 

وأمجع رؾم٤مًم٦م، وأدوم شمٜمزيؾ، وأسم٘مك ذقم٦م، وأُمره سمتٌٚمٞمغ هذا اًمديـ، ىم٤مل 

(ۓ ۓ ے ے ھ ھ)الِل شمٕم٤ممم: 
(1)

صمؿ شمقامم إُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ ذم آي٤مت  

(ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ)يمثػمة، ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم: 
(3)

. 

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ

(گ
(6)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .33ؾمقرة ومّمٚم٧م، آي٦م:  (1)

 .2-1ؾمقرة اعمدصمر، أي٤مت:  (2)

 .19ؾمقرة إٟمٕم٤مم، آي٦م:  (3)

 .67ؾمقرة اعم٤مئدة، آي٦م:  (4)
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 ڻ)وأُمره شمٕم٤ممم أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أٟمف رؾمقل الِل إًمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم: 

(ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
(2)

، ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ 

شوهذا ظمٓم٤مب ًمألمحر وإؾمقد، واًمٕمريب واًمٕمجٛمل  »: يمثػم 
(1)

. 

خمتٚمػ اًمقؾم٤مئؾ ًمٜمنم هذا اًمديـ،  وم٤مختذ رؾمقل الِل 

، وُمـ ذًمؽ ُمراؾمٚم٦م اعمٚمقك وإُمراء، ًمتّمؾ وشمٌٚمٞمٖمف ًمٚمٜم٤مس أمجٕملم

 دقمقة اإلؾمَلم إمم مجٞمع أٟمح٤مء إرض.

وىمد أشم٤مح صٚمح اْلديٌٞم٦م
(3)

اًمٗمرص٦م ًمتقؾمع ٟمٓم٤مق اًمدقمقة إمم  

اإلؾمَلم داظمؾ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وظم٤مرضمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م ُمراؾمٚم٦م اعمٚمقك 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .185ؾمقرة إقمراف، آي٦م:  (1)

ػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، )حت٘مٞمؼ: قمٌداًمرزاق اسمـ يمثػم: أيب اًمٗمداء إؾمَمقمٞمؾ اسمـ يمثػم، شمٗمً (2)

 .254، ص2م(، ج2008-هـ1429ُمٝمدي، د.ط، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، 

اظمتٚمٗمقا  -سمْمؿ اْل٤مء وومتح اًمدال وي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م وي٤مء ُمقطمدة ُمٙمًقرة وي٤مء-اْلديٌٞم٦م: (3)

ومٞمٝم٤م ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ؿمدده٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ ظمٗمٗمٝم٤م، وهل ىمري٦م ُمتقؾمٓم٦م، ؾمٛمٞم٧م سمٌئر هٜم٤مك 

أصح٤مسمف حتتٝم٤م، وشم٘مع قمٜمد أقمَلم ُمٙم٦م  ًمتل سم٤ميع رؾمقل الِل قمٜمد اًمِمجرة ا

يمٚمؿ همرب اعمًجد اْلرام، ويٕمرف  22اًمٖمرسمٞم٦م قمغم ـمريؼ ُمٙم٦م ضمدة اًم٘مديؿ، قمغم سمٕمد 

اًمٞمقم سم٤مؾمؿ اًمِمٛمٞمز، هب٤م ُم٘مٚمع طمج٤مرة ذات ًمقن أصٗمر، سمٜمل هب٤م اعمًجد اْلرام ذم 

ل، اعمٕمجؿ إصمري اًمٕمٍم اًمٕمثَمين، قمروم٧م سم٤مؾمؿ إطمج٤مر اًمِمٛمٞمًٞم٦م. ٟم٤مس اْل٤مرصم

: اٟمٔمر: ي٤مىمقت اْلٛمقي، اإلُم٤مم ؿمٝم٤مب اًمديـ أيب قمٌٞمد 51عمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ص

، 8الِل ي٤مىمقت سمـ قمٌدالِل اْلٛمقي، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، سم٤مب اْل٤مء واًمدال وُم٤م يٚمٞمٝم٤م(ط

 .162ص ،2ج م(،2010-هـ1431دار ص٤مدر، سمػموت، 
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يمت٥م  إن اًمٜمٌل  »: وإُمراء، ي٘مقل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

مم اًمٜمج٤مرإمم يمنى، وإمم ىمٞمٍم، وإ
(2)

، وإمم
 

يمؾ ضم٤ٌمر يدقمقهؿ إمم 

شالِل شمٕم٤ممم 
(1)

. 

إمم اعمٚمقك وإُمراء  وٓؿمؽ أن رؾم٤مئؾ اًمرؾمقل 

 ظم٤مرج ضمزيرة اًمٕمرب شمٕمٌػم قمٛمكم قمـ قم٤معمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م.

اًمقؾم٤مئؾ اعمٕمٞمٜم٦م ًمٜمج٤مح هذه  واؾمتخدم اًمرؾمقل 

، اًمرؾم٤مئؾ، وم٤مختذ ًمٜمٗمًف ظم٤ممت٤ًم ُمـ ومْم٦م ٟم٘مش قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل الِل

 واظمت٤مر ظمػمة أصح٤مسمف وأهٚمٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مُم٤مٟم٦م محؾ رؾم٤مئٚمف.

ومًٚمؽ ذم دقمقشمف أىمقم ؾمٌٞمؾ وأىمرهب٤م إمم محؾ اإلؾمَلم إمم اًمٜم٤مس 

اًمدىم٦م، وإص٤مسم٦م اهلدف ُمع  مجٞمٕم٤ًم، ومتجٚم٧م ذم رؾم٤مئٚمف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وأطمًـ إمم  اًمٜمج٤مر ُمٚمؽ اْلٌِم٦م: أصحٛم٦م، أؾمٚمؿ ذم قمٝمد اًمٜمٌل  (1)

اعمًٚمٛملم اًمذيـ ه٤مضمروا إمم أروف، وأظم٤ٌمره ُمٕمٝمؿ وُمع يمٗم٤مر ىمريش اًمذيـ ـمٚمٌقا ُمٜمف 

أن يًٚمؿ إًمٞمٝمؿ اعمًٚمٛملم ُمِمٝمقرة، وشمقذم سمٌَلده ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م، وصغم قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

  سم٤معمديٜم٦م، ويمؼم قمٚمٞمف أرسمٕم٤ًم. وأصحٛم٦م اؾمٛمف، واًمٜمج٤مر ًم٘م٥م ًمف وعمٚمقك

ًمٚمروم. اسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اْلٌِم٦م، ُمثؾ: يمنى ًمٚمٗمرس، وىمٞمٍم 

: اًمذهٌل: 252، ص1: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج135، ص1ج

 .428، ص1ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌَلء، ج

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب يمت٤مب  (2)

 329ص ،12ج ،إمم ُمٚمقك اًمٙمٗم٤مر يدقمقهؿ إمم الِل  اًمٜمٌل 

 (.4585ح)
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ـ، وسمٚمٖم٧م اإلجي٤مز واًمقوقح وطمًـ اخلٓم٤مب واًمٚمٓمػ ُمع اعمدقمقي

 ؿم٤مرة.يًتحؼ اًمذيمر واإلطمدًا ُمـ اًمٗم٘مف واًمٗمّم٤مطم٦م 

وعم٤َّم هلذه اًمقؾمٞمٚم٦م اًمدقمقي٦م ُمـ أمهٞم٦م، وُم٤م ًم٘مٞمتف ُمـ اهتَمم سم٤مًمغ، 

وُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م واًمققمظ اْلًـ، وُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م 

متثٚم٧م ذم إؾمَلم سمٕمض ه١مٓء اعمٚمقك وإُمراء  ،ُمـ آصم٤مر دقمقي٦م قمٔمٞمٛم٦م

وُم٤م  جيدر يب ذم هذا اعم٘م٤مم ذيمر ٟمَمذج ُمـ رؾم٤مئؾ اًمٜمٌل 

ًـ اْلقار واخلٓم٤مب ُمع اعمدقمقيـ اًمذي يم٤من ًمف أصمر ومٕم٤مل اطمتقشمف ُمـ طم

 ذم إؾمَلُمٝمؿ وإؾمَلم ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ ؿمٕمقهبؿ.

إمم اعمٚمقك وإُمراء يم٤مٟم٧م داظمؾ  ورؾم٤مئؾ اًمرؾمقل 

 ،وىمد أؾمٚمؿ سمٕمض ه١مٓء اعمٚمقك دون شمردد ،اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وظم٤مرضمٝم٤م

اعمٜمذر سمـ ُمٜمٝمؿ: سمِمٙمؾ هيع،  واؾمتج٤مسمقا ًمرؾمقل الِل 

ؾم٤موى
(2)

 واًمٜمج٤مر ُمٚمؽ اْلٌِم٦م. ،ؽ اًمٌحريـُمٚم 

 إؾمَلم اًمٜمج٤مر ُمٚمؽ اْلٌِم٦م: أ(

اْلٌِم٦م: هل أرض شم٘مع قمغم اًم٤ًمطمؾ اًمٖمريب ُمـ سمحر اًم٘مٚمزم 

)اًمٌحر إمحر(، ُمـ ضمٝم٦م اجلٜمقب، ويم٤مٟم٧م ؾمقىم٤ًم رائج٦م ًم٘مريش شمت٤مضمر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اعمٜمذر سمـ ؾم٤موى: سمـ قمٌدالِل سمـ زيد سمـ قمٌدالِل سمـ دارم اًمتٛمٞمٛمل اًمدارُمل، ص٤مطم٥م  (1)

قمغم اًمٌحريـ، وىمٞمؾ: هق ُمـ قمٌداًم٘مٞمس.  اًمٌحريـ، يم٤من قم٤مُمؾ اًمٜمٌل 

: اسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م ذم 255، ص5اسمـ إصمػم، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .169، ص6متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج
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ومٞمٝم٤م. وؾمٙم٤من اْلٌِم٦م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اْلٌش واْلٌِم٦م، وهؿ ُمـ وًمد طم٤مم 

سمـ ٟمقح 
(2)

. 

ْلٌِم٦م ُمًٞمٓمرة قمغم اًمتج٤مرة ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمحٞمٓم٦م هب٤م وىمد يم٤مٟم٧م ا

ومري٘مٞم٤م، وم٤مًمٕمَلىم٤مت سملم ؿمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م واْلٌِم٦م ىمديٛم٦م ووصمٞم٘م٦م، إو

ويم٤من ًمتدظمؾ إطم٤ٌمش ذم اعم٤ًمئؾ اًمداظمٚمٞم٦م ًمِمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م 

ظم٤مص٦م ذم اًمٞمٛمـ آصم٤مره قمغم طمٞم٤مة اًمٕمرب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، وُمـ ظمَلل 

قمرومٝمؿ اًمٕمرب ُمًتٕمٛمريـ، وشمٕمٚمٛمقا يمثػمًا ُمـ  هذا آشمّم٤مل اًمقصمٞمؼ

قم٤مداهتؿ
(1)

. 

سمؽمك اْلٌِم٦م ُمدة شمريمٝمؿ  وىمد ضم٤مء إُمر ُمـ اًمٜمٌل 

 سمـ قمٛمروقمٌدالِل ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومٕمـ
(3) اًمٜمٌل  قمـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .205ص ،1ج اًمٓمؼمي، شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، (1)

 ،1ج : اًمٓمؼمي، شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك،26ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)

 .566ص

هققمٌد الِل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ سمـ ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـ  (3)

 اًمزاهد اًمٕم٤مسمد اًمّمح٤ميب اسمـ هّمٞمص سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي اًمًٝمٛمل، اًم٘مرر 

 اًمّمح٤ميب، ويم٤من أيمثر اًمٜم٤مس أظمذًا ًمٚمٕمٚمؿ واْلدي٨م قمـ رؾمقل الِل 

ؾمٙمـ ُمٍم وؿمٝمد ُمع أسمٞمف ومتح اًمِم٤مم، ويم٤من ُمٕمف راي٦م أسمٞمف يقم اًمػمُمقك، شمقذم ؾمٜم٦م 

صمَلث وؾمتلم وىمٞمؾ مخس وؾمتلم سمٛمٙم٦م، ويم٤من قمٛمره صمٜمتلم وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م، اسمـ إصمػم: 

ص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز : اسمـ طمجر: اإل356ص ،3ج أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

 .811ص ،4ج اًمّمح٤مسم٦م،
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ىم٤مل: اشمريمقا اْلٌِم٦م ُم٤م شمريمقيمؿ وم٢مٟمف ٓ يًتخرج يمٜمز اًمٙمٕم٦ٌم إٓ ذو 

اًمًقي٘متلم
(2)

ُمـ اْلٌِم٦م 
(1)

. 

وم٢مٟمف ٓ يًتخرج  »اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف: وذًمؽ عم٤م خي٤مف ُمـ ذهؿ 

أي: اعم٤مل اعمدومقن ومٞمٝم٤م، إٓ قمٌد طمٌٌم ًم٘مٌف ذو اًمًقي٘متلم،  شيمٜمز اًمٙمٕم٦ٌم

وىمٞمؾ ٕن سمَلد اْلٌِم٦م وقمرة، وسملم اعمًٚمٛملم وسمٞمٜمٝمؿ ُمٗم٤موز وىمٗم٤مر 

 وسمح٤مر، ومٚمؿ ُيَٙمّٚمػ اعمًٚمٛمقن سمدظمقل دي٤مرهؿ ًمٙمثرة اًمتٕم٥م ومٞمٝم٤م.

 اًمٕمّمقر اًم٘مديٛم٦مواًمٜمج٤مر: ًم٘م٥م ًمٙمؾ ُمـ ُمٚمؽ اْلٌِم٦م ذم
(3)

. 

 واًمرواي٤مت شمتحدث قمـ ُمٚمٙملم ُمـ ُمٚمقك اْلٌِم٦م.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سم٤مًمتّمٖمػم شمثٜمٞم٦م ؾمقي٘م٦م أي هق دىمٞم٘مٝمَم ضمدًا، واْلٌِم٦م وإن يم٤من ؿم٠مهنؿ دىم٦م اًمًقق ًمٙمـ  (1)

أيب اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس اْلؼ اًمٕمٔمٞمؿ  هذا ُمتٛمٞمز سمٛمزيد ُمـ ذًمؽ يٕمرف سمف. اًمٕمَلُم٦م 

د.ط،  آسم٤مدي، قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود )حت٘مٞمؼ: قمٌداًمرمحـ حمٛمد قمثَمن،

 .285ص ،11ج اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، د ت(،

، دار اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 1اإلُم٤مم أمحد: أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ،)ط (2)

(: أسمق داود: ؾمٚمٞمَمن سمـ إؿمٕم٧م 23203ح) 371ص ،5ج (،1429-2008

 ،4ج ِم٦م،إزدي، ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اعمَلطمؿ، سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ هتٞمٞم٩م اْلٌ

 (.4309، ح)114ص

ي٘م٤مل يمنى عمـ ُمٚمؽ اًمٗمرس، وىمٞمٍم عمـ ُمٚمؽ اًمروم، وومرقمقن عمـ ُمٚمؽ ُمٍم  (3)

يم٤مومرًا، واًمٜمج٤مر عمـ ُمٚمؽ اْلٌِم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ أقمَلم إضمٜم٤مس. اسمـ يمثػم: شمٗمًػم 

: اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، 530ص ،3ج اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ،

إمم ُمٚمقك اًمٙمٗم٤مر يدقمقهؿ  يمت٥م اًمٜمٌل  يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب

 .204، ص1ج (: اًمًٝمٞمكم: اًمروض أٟمػ،4585،ح)330ص ،12ج ًمإلؾمَلم،
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 أوهلَم: ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م، ويٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف اؾمؿ )َأسمحر(.

ٛم٦محَ ْص ويًٛمك أَ  واًمث٤مين: قم٤مس اًمرؾمقل 
(2)

سمـ  

 أسمحر، وىمٞمؾ اسمـ سَمْجر. 

)وأصحٛم٦م( سم٤مًمٕمرسمٞم٦م شمٕمٜمل: )قمٓمٞم٦م( يم٤من قمٌدًا ص٤مْل٤ًم ًمٌٞم٤ًٌم ذيمٞم٤ًم، 

شمقذم ؾمٜم٦م شمًع ُمـ اهلجرة ويم٤من قم٤مدًٓ قم٤معم٤ًم 
(1)

. 

 واظمتٚمػ ذم اًمٜمج٤مر اًمذي أرؾمؾ إًمٞمف اًمرؾمقل 

 رؾم٤مًمتف: 

 أن اًمٜمج٤مر اًمذي آُمـ سم٤مًمرؾمقل  اًم٘مقل إول:

وصغم قمٚمٞمف ًمـَمَّ ُم٤مت هق اًمذي أرؾمؾ إًمٞمف رؾم٤مًمتف، يدقمقه ومٞمٝم٤م إمم 

اإلؾمَلم. ىم٤مًمف اًمقاىمدي
(3)

. 

: ٟمٕمك ، أن رؾمقل الِل قمـ أيب هريرة و

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سمٗمتح اهلٛمزة وومتح اْل٤مء واعمٞمؿ، وهق اًمذي وىمع ذم صحٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، يمت٤مب  (1)

(، ُمًٚمؿ: صحٞمح 1269، ح)447ص ،1ج اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مئز أرسمٕم٤ًم،

(، ُمـ 952، ح )657ص ،2ج جلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مزةُمًٚمؿ، يمت٤مب ا

 . طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌدالِل 

 ،3ج : اسمـ اًم٘مٞمؿ، زاد اعمٕم٤مد،679ص ،2ج اْل٤ميمؿ، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، (2)

 .690ص

اسمـ يمثػم: أسمق اًمٗمداء، اْل٤مومظ اسمـ يمثػم، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، حت٘مٞمؼ: أمحد ضم٤مد، د ط، دار  (3)

 .524ص ،3جم، 2006هـ، 1427ًم٘م٤مهرة، اْلدي٨م، ا
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 ،ذم اًمٞمقم اًمذي ُم٤مت ومٞمف، وظمرج هبؿ إمم اعمّمغم، ومّمػ هبؿاًمٜمج٤مر 

ويمؼم أرسمع شمٙمٌػمات
(2)

. 

قمٌدالِل وقمـ ضم٤مسمر سمـ
   ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل :« ىمد

شمقذم اًمٞمقم رضمؾ ص٤مًمح ُمـ اْلٌش ومٝمٚمؿ، ومّمٚمقا قمٚمٞمف، ىم٤مل: ومّمٗمٗمٜم٤م 

شوٟمحـ صٗمقف ومّمغم اًمٜمٌل 
 (1)

. 

اًمذي  أن اًمٜمج٤مر اًمذي أؾمٚمؿ ًمٞمس هق اًمٜمج٤مر اًم٘مقل اًمث٤مين:

يمت٥م إًمٞمف يدقمقه ًمإلؾمَلم ومٝمَم اصمٜم٤من، وىمد ضم٤مء ذًمؽ ُمٌٞمٜم٤ًم ذم صحٞمح 

يمت٥م إمم اًمٜمج٤مر، وًمٞمس  أن رؾمقل الِل  »اإلُم٤مم ُمًٚمؿ: 

شسم٤مًمذي صغم قمٚمٞمف 
(3)

. 

رادًا قمغم اًم٘مقل إول: وهذا وهؿ  ": ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

قمٚمٞمف، والِل أقمٚمؿ، وم٘مد ظمٚمط راوي٦م، ومل يٛمٞمز سملم اًمٜمج٤مر اًمذي صغم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمرضمؾ يٜمٕمل إمم أهؾ اعمٞم٧م سمٜمٗمًف، (1)

(: اسمـ ُم٤مضمف: أسمق قمٌدالِل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، )حت٘مٞمؼ: 1188ح) 420ص ،1ج

ء حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل، د.ط، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤م

 (.1534، ح)490، ص1جذم اًمّمَلة قمغم ىمؼم اًمٜمج٤مر، 

 ،1جاًمٌخ٤مري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمٗمقف قمغم اجلٜم٤مزة،  (2)

 (.1320، ح)514ص

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب يمت٥م  (3)

 ،12ج ،إمم ُمٚمقك اًمٙمٗم٤مرة يدقمقهؿ إمم الِل  اًمٜمٌل 

 (.4585،ح)329ص
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وهق اًمذي آُمـ سمف وأيمرم أصح٤مسمف، وسملم اًمٜمج٤مر اًمذي يمت٥م إًمٞمف 

"يدقمقه، ومٝمَم اصمٜم٤من 
(2)

. 

ورواي٦م اسمـ إؾمح٤مق واًمقاىمدي ٓ شم٘مػ أُم٤مم شمٍميح رواي٦م ُمًٚمؿ 

ذم صحٞمحف سم٠من اًمذي أرؾمؾ إًمٞمف اًمٙمت٤مب همػم اًمذي صغم قمٚمٞمف، واًمٕمٚمؿ 

قمٜمد الِل
(1)

. 

 :وطم٤مُمؾ اًمرؾم٤مًم٦م هق قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري 

 اًمٜمج٤مر إمم  اًمرؾمقل رؾم٤مًم٦م ذم اًمقاردة اًمرواي٤مت ُمـ

 اْلٌِم٦م(: )ُمٚمؽ

 هذا يمت٤مب ُمـ اًمٜمٌل إمم اًمٜمج٤مر: (قمـ اسمـ إؾمح٤مق 1

 ٻ ٻ ٱ

 هذا يمت٤مب حمٛمد رؾمقل الِل إمم اًمٜمج٤مر إصحؿ قمٔمٞمؿ اْلٌِم٦م.

ؾمَلم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى، وآُمـ سم٤ملِل ورؾمقًمف، وؿمٝمد أن ٓ إًمف 

ص٤مطم٦ٌم وٓ وًمدًا وأن حمٛمدًا قمٌده  مل يتخذ ٓ الِل وطمده ٓ ذيؽ ًمفإ

 ڤ)وم٢مين أٟم٤م رؾمقل الِل، وم٠مؾمٚمؿ شمًٚمؿ  ،ورؾمقًمف، أدقمقك سمدقم٤مء الِل

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .690ص ،3ج اسمـ اًم٘مٞمؿ: زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، (1)

ذم دقمقة أهؾ  اًمِمٜم٘مٞمٓمل:حمٛمد سمـ ؾمٞمدي سمـ اْلٌٞم٥م، ُمٜمٝم٩م اًمرؾمقل  (2)

 .225ص ،1جاًمٙمت٤مب، )د ط، ُمٙمت٦ٌم أُملم حمٛمد أمحد ؾم٤ممل(، 
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، وم٢من أسمٞم٧م [41]آل عمران: (ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ومٕمٚمٞمؽ إصمؿ اًمٜمّم٤مرى
(2)

. 

 ىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقل الِل  (قمـ اسمـ إؾمح٤مق 2

 اًمٜمج٤مر ذم ؿم٠من ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري إمم

 وأصح٤مسمف، ويمت٥م ُمٕمف يمت٤مسم٤ًم:

 ٻ ٻ ٱ

 قمغم ؾمَلم اْلٌِم٦م، ُمٚمؽ إصحؿ اًمٜمج٤مر إمم الِل رؾمقل حمٛمد ُمـ

 اهلدى. اشمٌع ُمـ

 أُم٤م سمٕمد:

وم٢مين أمحد إًمٞمؽ الِل اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًَلم اعم١مُمـ اعمٝمٞمٛمـ، 

يؿ اًمٌتقل وأؿمٝمد أن قمٞمًك سمـ ُمريؿ روح الِل ويمٚمٛمتف، أًم٘م٤مه٤م قمغم ُمر

اًمٓمٞم٦ٌم اْلّمٞمٜم٦م، ومحٛمٚم٧م سمٕمٞمًك، ومخٚم٘مف الِل ُمـ روطمف، وٟمٗمخف يمَم 

ذيؽ ًمف، واعمقآة خف، وإين أدقمقك إمم الِل وطمده ٓظمٚمؼ آدم سمٞمده وٟمٗم

وأن شمتٌٕمٜمل، وشم١مُمـ سم٤مًمذي ضم٤مءين، وم٢مين رؾمقل الِل، وىمد  قمغم ـم٤مقمتف،

سمٕمث٧م إًمٞمؽ اسمـ قمٛمل ضمٕمٗمرًا وٟمٗمرًا ُمٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم، وم٢مذا ضم٤مءك 

وم٠مىمرهؿ، ودع اًمتجؼم، وم٢مين أدقمقك وضمٜمقدك إمم الِل، وم٘مد سمٚمٖم٧م 

 وٟمّمح٧م، وم٠مىمٌٚمقا ٟمّمحل، واًمًَلم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2ج اْل٤ميمؿ، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، ذيمر أظم٤ٌمر ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم، (1)

 (.4244ح) 679ص
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 :ومٙمت٥م اًمٜمج٤مر إمم رؾمقل الِل 

 ٻ ٻ ٱ

إمم حمٛمد رؾمقل الِل، ُمـ اًمٜمج٤مر إصحؿ سمـ أسمجر، ؾمَلم 

اًمذي  قمٚمٞمؽ ي٤م ٟمٌل الِل ورمح٦م الِل وسمريم٤مشمف ُمـ الِل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق،

هداين إمم اإلؾمَلم، أُم٤م سمٕمد، وم٘مد سمٚمٖمٜمل يمت٤مسمؽ ي٤م رؾمقل الِل ومٞمَم ذيمرت 

ُمـ أُمر قمٞمًك، ومقرب اًمًَمء وإرض إن قمٞمًك ُم٤م يزيد قمغم ُم٤م 

ذيمرت صمٗمروىم٤مً 
(2)

، إٟمف يمَم ىمٚم٧م، وىمد قمرومٜم٤م ُم٤م سمٕمث٧م سمف إًمٞمٜم٤م، وىمد ىمرسمٜم٤م 

اسمـ قمٛمؽ وأص٤مطمٌف، وم٠مؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل الِل ص٤مدىم٤ًم ُمّمدىم٤ًم، وىمد 

تؽ وُم٤ٌميٕم٧م اسمـ قمٛمؽ، وأؾمٚمٛم٧م قمغم يديف لِل رب اًمٕم٤معملمسم٤ميٕم
(1)

.  

إمم اعمٜمذر سمـ ؾم٤موى ص٤مطم٥م  ب( رؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل 

 اًمٌحريـ:

ٌَْحَريـ اًم
(3)

: اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٌَلد قمغم ؾم٤مطمؾ اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب سملم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمثٗمروق: ىمٛمع: اًمٌنة واًمتٛمرة، وىمٞمؾ: اًمثٗمروق هق ُم٤م يٚمزق سمف اًم٘مٛمع ُمـ اًمتٛمرة،  (1)

وىمٞمؾ: اًمثٗم٤مريؼ أىمَمع اًمٌن، واًمثٗمروق قمَلىم٦م ُم٤م سملم اًمٜمقاة واًم٘مٛمع، وىمٞمؾ: اًمثٗمروق 

ُمٜمٔمقر: أيب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ حمٛمد، ًم٤ًمن  همَلف ُم٤م سملم اًمٜمقاة واًم٘مٛمع. اٟمٔمر: اسمـ

 .34ص ،10(، ُم٤مدة: صمٗمرق، ج1994-هـ1414، سمػموت، 3ب )طاًمٕمر

 : اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر،143-128ص ،2ج اًمٓمؼمي: شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، (2)

 .690-589ص ،3ج : اسمـ اًم٘مٞمؿ: زاد اعمٕم٤مد،350-349ص ،2ج

اًمٌحريـ: هٙمذا يتٚمٗمظ هب٤م ذم طم٤مل اًمرومع واًمٜمّم٥م واجلر، ومل يًٛمع قمغم ًمٗمظ اعمرومقع  (3)

ـ أطمد ُمٜمٝمؿ، إٓ أن اًمزخمنمي ىمد طمٙمك: أٟمف يٚمٗمظ سمٚمٗمظ اًمتثٜمٞم٦م، ومٞم٘مقًمقن: هذه ُم

= 
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اًمٌٍمة
(2)

وقمَمن، وومٞمٝم٤م قمٞمقن، وسمَلد واؾمٕم٦م، وهجر 
(1)

ىمّمٌتٝم٤م 
(3)

 ،

هق وضمقد سمحػمة قمغم سم٤مب  ويذيمر ذم ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝم٤م )اًمٌحريـ(

إطم٤ًمء
(6)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اًمٌحران، واٟمتٝمٞمٜم٤م إمم اًمٌحريـ، واًمٌحريـ هل إطم٤ًمء أن، ٓ ضمزيرة اًمٌحريـ  =

اْل٤مًمٞم٦م، وم٘مد يم٤مٟم٧م شمًٛمك طمٞمٜمذاك: أوال.اٟمٔمر: ي٤مىمقت اْلٛمقي، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، 

 .277-275ص ،2ج سم٤مب اًم٤ٌمء واْل٤مء وُم٤م يٚمٞمٝم٤م،

اًمٌٍمة: اًمٌٍمة ذم يمَلم اًمٕمرب اًمٖمٚمٞمٔم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م طمج٤مرة شم٘مٚمع وشم٘مٓمع طمقاومر  (1)

أراد أن يتخذ ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمٍمًا ومٚمَم ومتحقه٤م يمتٌقا إًمٞمف، إٟم٤م  اًمدواب، وقمٛمر 

وضمدٟم٤م سمٓم٤مؾم٤من ُمٙم٤مٟم٤ًم ٓ سم٠مس سمف، ومٙمت٥م إًمٞمٝمؿ إن سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ دضمٚم٦م ٓ طم٤مضم٦م ذم 

ويم٤من متّمػم اًمٌٍمة ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة ىمٌؾ  رء سمٌمء وسمٞمٜمف دضمٚم٦م أن شمتخذوه ُمٍمًا،

اًمٙمقوم٦م سمًت٦م أؿمٝمر، وسملم اًمٌٍمة واعمديٜم٦م قمنميـ ُمرطمٚم٦م، )واعمرطمٚم٦م هل اعم٤ًموم٦م 

ي٘مٓمٕمٝم٤م اًم٤ًمئر ذم ٟمحق يقم أو ُم٤م سملم اعمٜمزًملم( اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ي٤مىمقت اْلٛمقي 

 .347-340، ص2ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، سم٤مب اًم٤ٌمء واًمّم٤مد وُم٤م يٚمٞمٝم٤م، ج

ُمٕمروف سم٤مًمٌحريـ، وهل ُمديٜم٦م داظمٚمٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ اًمًقاطمؾ، يم٤مٟم٧م قمٜمد  هجر: سمٚمد (2)

فمٝمقر اإلؾمَلم ىم٤مقمدة اًمٌحريـ، وأهؿ ُمديٜم٦م ذم إىمٚمٞمؿ اًمٌحريـ، وىمٞمؾ هجر ٟم٤مطمٞم٦م 

اًمٌحريـ يمٚمٝم٤م، ويم٤من هب٤م أطمد أيمؼم إؾمقاق ىمٌؾ اإلؾمَلم. اٟمٔمر: اْلٛمقي، ي٤مىمقت ، 

 .737-468، ص8جر(، جُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، سم٤مب اهل٤مء واجلٞمؿ وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُم٤مدة )ه

ىمّمٌتٝم٤م: ُمديٜمتٝم٤م، إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، أمحد اًمزي٤مت، طم٤مُمد قمٌداًم٘م٤مدر، حمٛمد اًمٜمج٤مر،  (3)

 .737ط، اعمٙمت٦ٌم اإلؾمَلُمٞم٦م، شمريمٞم٤م(، ص اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط،)د

إطم٤ًمء: مجع طمًك، وهق اعم٤مء اًمذي شمٜمِمٗمف إرض ُمـ اًمرُمؾ، وم٢مذا ص٤مر إمم صَلسم٦م  (4)

ؾ ومتًتخرضمف، وإطم٤ًمء ُمديٜم٦م سم٤مًمٌحريـ ُمٕمرووم٦م أُمًٙمتف، ومتحٗمر اًمٕمرب قمٜمد اًمرُم

ُمِمٝمقرة، يم٤من أول ُمـ قمٛمره٤م وطمّمٜمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ىمّم٦ٌم هجر أسمق اًمٓم٤مهر اْلًـ 

= 
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ويم٤مٟم٧م أرض اًمٌحريـ ظم٤موٕم٦م عمٛمٚمٙم٦م وم٤مرس ذم وىم٧م اًمٌٕمث٦م 

٘مٞمس، وسمٙمر سمـ وائؾ، قمٌداًم اًمٜمٌقي٦م، وهب٤م ظمٚمؼ يمثػم ُمـ اًمٕمرب ُمـ

ومتٞمؿ، ُم٘مٞمٛملم ذم سم٤مديتٝم٤م
(2)

. 

وىمد أؾمٚمؿ أهؾ اًمٌحريـ ُمـ اًمٕمرب، عم٤م سمٚمٖمتٝمؿ رؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل 

  وص٤مًمح اًمرؾمقل جقس أهٚمٝم٤م ُمـ اعم

واًمٞمٝمقد، واًمٜمّم٤مرى قمغم دومع اجلزي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم
(1)

. 

حيٙمؿ اًمٌحريـ اعمٜمذر سمـ ؾَم٤مَوى اًمٕمٌدي، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف ويم٤من 

رؾم٤مًمتف ُمع اًمٕمَلء سمـ اْلُيُمل اًمرؾمقل 
(3)

، ومٙمت٥م اعمٜمذر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اًم٘مرُمٓمل، وهل إمم أن ُمديٜم٦م ُمِمٝمقرة قم٤مُمرة. اٟمٔمر: ي٤مىمقت اْلٛمقي، ُمٕمجؿ  =

 .97ص ،1ج اًمٌٚمدان، سم٤مب اهلٛمزة واْل٤مء وُم٤م يٚمٞمٝم٤م،

ٞمك سمـ ضم٤مسمر، ومتقح اًمٌٚمدان )حت٘مٞمؼ: قمٌدالِل أٟمٞمس اًمٌَلذري: أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حي (1)

 .106اًمٓم٤ٌمع وقمٛمر أٟمس اًمٓم٤ٌمع، د ط، سمػموت، د ت، ص

 .107اعمّمدر ٟمٗمًف ص (2)

اًمٕمَلء سمـ اْليُمل: هق قمٌدالِل سمـ قمَمد سمـ ؾمٚمٞمَم سمـ أيمؼم، وىمٞمؾ: قمَمد سمـ ُم٤مًمؽ اسمـ  (3)

أٟمف حػ، وٓ خيتٚمٗمقن أيمؼم، ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: وزقمؿ إُمٚمقيمل أٟمف قمٌدالِل سمـ قم٤ٌمد ومّم

اًمٌحريـ، وشمقذم  ُمـ طميُمقت طمٚمٞمػ سمٜمل أُمٞم٦م، وٓه رؾمقل الِل 

  وهق قمٚمٞمٝم٤م، وم٠مىمره أسمق سمٙمر  ،ذم ظمَلومتف يمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ أىمره قمٛمر

وشمقذم ذم ظمَلوم٦م قمٛمر ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة. وىم٤مل اْلًـ سمـ قمثَمن: شمقذم اًمٕمَلء سمـ اْليُمل 

ُمٙم٤مٟمف أسم٤م هريرة، ويم٤من  ٤مؾمتٕمٛمؾ قُمٛمر ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ واًمٞم٤ًم قمغم اًمٌحريـ، وم

ىمد سمٕم٨م اًمٕمَلء سمـ اْليُمل إمم اعمٜمذر سمـ ؾم٤مدي اًمٕمٌدي ُم٤مًمؽ  رؾمقل الِل 

اًمٌحريـ، صمؿ وٓه قمغم اًمٌحريـ إذ ومتحٝم٤م الِل قمٚمٞمف، وهق أول ُمـ ٟم٘مش ظم٤مشمؿ اخلَلوم٦م، ويم٤من 

= 
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سم٤مإلؾمَلم واًمتّمديؼ، وَردَّ َرداًّ طمًٜم٤م إمم رؾمقل الِل 
(2)

. 

 رؾمقل وًم٘مد شمٕمددت اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم رؾم٤مًم٦م اًم

 إمم اعمٜمذر سمـ ؾم٤موى )ص٤مطم٥م اًمٌحريـ(:

إمم  ىم٤مل: يمت٥م رؾمقل الِل   قمٌدالِل قمـ-

اعمٜمذر سمـ ؾم٤موى: )ُمـ صغم صَلشمٜم٤م، واؾمت٘مٌؾ ىمٌٚمتٜم٤م، وأيمؾ ذسمٞمحتٜم٤م، 

)(1)ومذايمؿ اعمًٚمؿ، ًمف ذُم٦م الِل وذُم٦م اًمرؾمقل 
. 

وقمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل: وضمدت هذا اًمٙمت٤مب ذم يمت٥م اسمـ -

ذا ومٞمف: سمٕم٨م رؾمقل الِل سمٕمد ُمقشمف، ومٜمًختف وم٢م قم٤ٌمس

  اًمٕمَلء سمـ اْليُمل إمم اعمٜمذر سمـ ؾم٤موى، ويمت٥م إًمٞمف

يمت٤مسم٤ًم يدقمقه إمم اإلؾمَلم، ومٙمت٥م اعمٜمذر إمم  رؾمقل الِل 

: أُم٤م سمٕمد ي٤م رؾمقل الِل، وم٢مين ىمرأت يمت٤مسمؽ قمغم رؾمقل الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
=  .اسمـ  جُم٤مب اًمدقمقة، وإٟمف ظم٤مض اًمٌحر سمٙمٚمَمت ىم٤مهل٤م ودقم٤م هب٤م، وذًمؽ ُمِمٝمقر قمٜمف

 .1086قمٌداًمؼم، اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

: اعم٘مريزي، شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمكم، 51ص ،4ج اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

أُمت٤مع إؾمَمع سم٤مًمٜمٌل ُمـ إطمقال وإُمقال واْلٗمدة واعمت٤مع )حت٘مٞمؼ: حمٛمد 

 ،1ج م(،1999-هـ1420، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 1قمٌداْلٛمٞمد اًمٜمٛمٞمز، ط

 .309-308ص

اًمٓمؼماين: ؾمٚمٞمَمن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، )حت٘مٞمؼ: محٞمد  (2)

 ،1ج م(،1983-هـ1404، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واْلٙمؿ، اعمقصؾ 2قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ط

 (.10291ح) 152ص
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أهؾ اًمٌحريـ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أطم٥م اإلؾمَلم، وأقمجٌف، ودظمؾ ومٞمف، وُمٜمٝمؿ 

جمقس وَيقد، وم٠مطمدث إزم ذم ذًمؽ أُمرك، ومٙمت٥م ُمـ يمرهف، وسم٠مريض 

 :إًمٞمف رؾمقل الِل 

 ٻ ٻ ٱ

ُمـ حمٛمد رؾمقل الِل إمم اعمٜمذر سمـ ؾَم٤مَوى ؾمَلم قمٚمٞمؽ، وم٢مين أمحد 

 إًمٞمؽ الِل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، أُم٤م سمٕمد:

، وم٢مٟمف ُمـ يٜمّمح زم وم٢مٟمَم يٜمّمح ًمٜمٗمًف، وإن وم٢مين أذيمرك الِل 

رؾمكم، ويتٌع أُمرهؿ، وم٘مد أـم٤مقمٜمل، وُمـ يٜمّمح هلؿ، وم٘مد ُمـ يٓمع 

ٟمّمح زم، وإن رؾمكم ىمد اصمٜمقا قمٚمٞمؽ ظمػمًا، وإين ىمد ؿمٗمٕمتؽ ذم ىمقُمؽ، 

وم٤مشمرك ًمٚمٛمًٚمٛملم ُم٤م أؾمٚمٛمقا قمٚمٞمف، وقمٗمقت قمـ أهؾ اًمذٟمقب، وم٤مىمٌؾ 

ُمٜمٝمؿ، وإٟمؽ ُمٝمَم شمّمٚمح ومٚمـ ٟمٕمز ًمؽ قمـ قمٛمٚمؽ وُمـ أىم٤مم قمغم 

شَيقدي٦م، أو جمقؾمٞم٦م ومٕمٚمٞمف اجلزي٦م
(2)

. 

إؾمَلم ضمٞمٗمر وقمٌد اسمٜمل اجلُٚمٜمَْدى-ضمـ
(1)

 ؿمٞمخل قمَمن. 

شم٘مع قمَمن
(3)

ذىمل اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ظمٚمٞم٩م قمَمن، وشمِمتٛمؾ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: اسمـ اًم٘مٞمؿ: 353-352ص ،2ج اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم، (1)

 : اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،693-692ص ،3ج د اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد،زا

 .202ص ،1ج

، 15اجلٚمٜمدي: هق اؾمؿ ُمٚمؽ ُمـ ُمٚمقك قمَمن. اٟمٔمر: اًمزريمكم ظمػم اًمديـ، إقمَلم )ط (2)

 .62ص ،10ج م(،2002-هـ1423دار اًمٕمٚمؿ، 

 ،6ج وي،قمَمن: سمْمؿ اًمٕملم وختٗمٞمػ اعمٞمؿ. اٟمٔمر: ذح صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ، اًمٜمق (3)

= 
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قمغم سمٚمدان يمثػمة ذات ٟمخؾ وزرع، وىمّم٦ٌم قُمََمن ُصَح٤مر
(2)

. 

وإهمٚم٥م قمغم ؾمٙم٤من قُمَمن ىم٤ٌمئؾ إزد
(1)

، وهب٤م ُمـ همػمهؿ سمنم 

يمثػم ذم اًمٌقادي
(3)

٤ٌمئؾ إزد ىم٤مل ىم ، وىمد اُمتدح اًمرؾمقل 

ٝمؿ، سمرة أيَمهنؿ، هٟمٕمؿ اًم٘مقم إزد، ـمٞم٦ٌم أومقا): رؾمقل الِل 

(ٟم٘مٞم٦م ىمٚمقهبؿ
(6)

. 

رضمَلً  ىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقل الِل  وقمـ أيب سمردة 

وم٘م٤مل: )ًمق  إمم ىمقم ومًٌقه وضسمقه ومج٤مء إمم رؾمقل الِل 

أهؾ قمَمن أشمٞم٧م ُم٤م ؾمٌقك وٓ ضسمقك(
(5)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، وهل أن دوًم٦م ؾمٚمٓمٜم٦م قمَمن اعمٕمرووم٦م.98ص =

ُمديٜم٦م ـمٞم٦ٌم اهلقاء واخلػمات واًمٗمقايمف، يم٤مٟم٧م ُمٌٜمٞم٦م سم٤مٔضمر واًم٤ًمج، وهل يمٌػمة ًمٞمس  (1)

 ذم شمٚمؽ اًمٜمقاطمل ُمثٚمٝم٤م. اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ي٤مىمقت اْلٛمقي، سم٤مب اًمّم٤مد واْل٤مء،

 .179-178ص ،3ج

ئر يمثػمة ذم اًمٞمٛمـ، وأزد أسمق طمل ُمـ اًمٞمٛمـ، إزد: ًمٖم٦م ذم إؾمد دمٛمع ىم٤ٌمئؾ وقمَم (2)

وهق أزد سمـ اًمٖمقث سمـ ٟم٧ٌم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٝمَلن سمـ ؾم٠ٌم، وهق أؾمد سم٤مًمًلم، أومّمح 

ي٘م٤مل: أؾمد ؿمٜمقءة وأزد قمَمن وأزد اًمناة. اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر طمرف 

 .71ص ،3ج اًمدال ومّمؾ اهلٛمزة،

 .103اًمٌَلذري، ومتقح اًمٌٚمدان  (3)

(، وإؾمٜم٤مده 8600ح ) 351ص ،2ج د: اعمًٜمد، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إزد،اإلُم٤مم أمح (4)

 طمًـ.

سم٤مب ومْمؾ أهؾ  اإلُم٤مم ُمًٚمؿ: صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  (5)

 (.2455ح) 1971ص ،4ج قمَمن،
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أهنؿ يٕم٤مُمٚمقن رؾمؾ وذم هذا اْلدي٨م سمٞم٤من ومْمؾ أهؾ قمَمن، و

 ُمٕم٤مُمٚم٦م طمًٜم٦م شمٓمٞم٥م هب٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ. اًمٜمٌل 

ويم٤من ضمٞمٗمر وأظمقه قمٌد وىمٞمؾ: )قم٤ٌمد(
(2)

اسمٜمك اجلَُٚمٜمْدي  

وضمٞمٗمر هق  إزديلم، حيٙمَمن قمَمن قمغم قمٝمد رؾمقل الِل 

إيمؼم، واعم٘مدم ذم اًمًـ، واعمٚمؽ صمؿ أظمقه إصٖمر قمٌد، وهق ٟم٤مئٌف
(1)

. 

اًمٕم٤مص، ويم٤من قمٌد  سمـ ووىمد أؾمٚمؿ ضمٞمٗمر وقمٌد قمغم يد قمٛمر

ومل  أطمٚمؿ اًمرضمٚملم وأؾمٝمٚمٝمَم ظُمُٚم٘م٤ًم، ومل ي٘مدُم٤م قمغم اًمٜمٌل 

يري٤مه، وإؾمَلُمٝمَم سمٕمد ظمٞمؼم
(3)

. 

سمٕم٨م قمٛمرو سمـ  : أن رؾمقل الِل ذيمر اسمـ هِم٤مم 

إمم ضمٞمٗمر وقَمٌد اسمٜمك اجلٚمٜمدي إزديلم ُمٚمٙمل  اًمٕم٤مص اًمًٝمٛمل 

قمَمن يدقمقمه٤م إمم اإلؾمَلم، ويمت٥م ُمٕمف يمت٤مسم٤مً 
(6)

. 

قمغم اجلٚمٜمدى، ىم٤مل ًمف: ي٤م  دم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وعم٤م ىم

ضُمٚمٜمَْدى، إٟمؽ وإن يمٜم٧م ُمٜم٤م سمٕمٞمدًا وم٢مٟمؽ ُمـ الِل همػم سمٕمٞمد، إن اًمذي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

٤ٌَّمد( ذم اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)  ،4ج قمٌد: ضم٤مءت سمف أيمثر اعمّم٤مدر، وورد )قم

 .220ص

: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم 457ص ،1ٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، جاسمـ إصمػم: أؾمد اًم (2)

 .210ص متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج،

 .210ص ،2: اإلص٤مسم٦م، ج457ص ،1ج اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦م: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، (3)

 .220ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (4)
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شمٗمرد سمَخٚمِ٘مؽ أهؾ أن شُمٗمِرده سمٕم٤ٌمَدشمؽ، وأن ٓ شمنمك سمف ُمـ مل ينميمف 

ذم  ومٞمؽ، واقمٚمؿ أٟمف يٛمٞمتؽ اًمذي أطمٞم٤مك ويٕمٞمدك اًمذي سمدأك، وم٤مٟمٔمر

سم٤مًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وم٢من يم٤من يريد سمف أضمرًا هذا اًمٜمٌل إُمل اًمذي ضم٤مء 

وم٤مُمٜمٕمف، أو يٛمٞمؾ سمف هقى ومدقمف، صمؿ اٟمٔمر ومٞمَم جيلء سمف: هؾ ُيِمٌف ُم٤م 

ومًٚمف اًمِٕمَٞم٤من، وخَتَػَم قمٚمٞمف ذم اخلؼم،  جيلء سمف اًمٜم٤مُس، وم٢من يم٤من يِمٌٝمف،

 وإن يم٤من ٓ ُيِمٌُٝمف وم٤مىمٌؾ ُم٤م ىم٤مل، وظمػ ُم٤م وقمد.

 : ل قمغم هذا اًمٜمٌل إُمل أٟمف ًم٘مد دًمٜم -والِل- إٟمف »ىم٤مل اجلُُٚمٜمُدىُّ

ٓ ي٠مُمر سمخػم إٓ يم٤من أول ُمـ أظمذ سمف، وٓ يٜمٝمك قمـ ذ إٓ يم٤من أول 

شم٤مرك ًمف، وأٟمف َيْٖمِٚم٥ْم ومَل يٌٓمر وُيْٖمَٚم٥م ومَل يْمجر، وأٟمف يٗمل سم٤مًمٕمٝمد، 

ويٜمجز اعمققمقد، وأٟمف ٓ يزال ِهُّ ىمد اـمَّٚمع قمٚمٞمف ُي٤ًموي ومٞمف أهٚمف، 

شواؿمٝمد أٟمف ٟمٌّل 
(2)

. 

إمم  اًمقاردة ذم رؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل وُمـ اًمرواي٤مت 

 )ضمٞمٗمر وقمٌد( اسمٜمل اجلٚمٜمدي ؿمٞمخل قمَمن:

يمت٥م رؾمقل الِل  »ىم٤مل:   سمـ قم٤ٌمس قمٌدالِل ُم٤م رواه

  إمم طمل ُمـ اًمٕمرب يدقمقهؿ إمم اإلؾمَلم، ومٚمؿ ي٘مٌٚمقا

وم٠مظمؼموه، وم٘م٤مل: أُم٤م أين ًمق اًمٙمت٤مب ورضمٕمقا إمم رؾمقل الِل 

٘مٌٚمقه، صمؿ سمٕم٨م رؾمقل الِل سمٕمث٧م سمف إمم ىمقم سمِمط قمَمن ُمـ أزد ؿمٜمقءة ًم

  إمم اجلٚمٜمدي يدقمقه إمم اإلؾمَلم، وم٘مٌٚمف، وأؾمٚمؿ وسمٕم٨م إمم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .392-391ص ،4ج اًمًٝمٞمكم: اًمروض أٟمػ، (1)
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هدي٦م رؾمقل الِل 
(2)

. 

إمم ضمٞمٗمر  وذيمر اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس ٟمص يمت٤مب اًمٜمٌل 

 :وقمٌد اسمٜمل اجلٚمٜمدي ُمٚمٙمل قمَمن ُمع قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

 ٻ ٻ ٱ

 إمم ضمٞمٗمر وقمٌد اسمٜمل اجلٚمٜمدي، ؾمَلم قمغم قمٌدالِل ُمـ حمٛمد سمـ

أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟمٜمل أدقمقيمَم سمدقم٤مي٦م اإلؾمَلم أؾمٚمَم شمًٚمَم،  اشمٌع اهلدى ُمـ

وم٢مين رؾمقل الِل إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، ٕٟمذر ُمـ يم٤من طمٞم٤ًم، وحيؼ اًم٘مقل قمغم 

اًمٙم٤مومريـ، وإٟمٙمَم إن أىمررمت٤م سم٤مإلؾمَلم وًمٞمتٙمَم، وإن أسمٞمتَم أن شم٘مرا 

سم٤مإلؾمَلم، وم٢من ُمٚمٙمٙمَم زائؾ قمٜمٙمَم، وظمٞمكم حتؾ سم٤ًمطمتٙمَم، وشمٔمٝمر 

  قمغم ُمٚمٙمٙمَم.ٟمٌقيت

 اًمٙمت٤مب:  ويمت٥م أيب سمـ يمٕم٥م، وظمتؿ رؾمقل الِل 

ىم٤مل قمٛمرو: صمؿ ظمرضم٧م طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم قمَمن، ومٚمَم ىمدُمتٝم٤م 

قمٛمدت إمم قمٌد، ويم٤من أطمٚمؿ اًمرضمٚملم وأؾمٝمٚمف ظُمُٚم٘م٤ًم، وم٘مٚم٧م: إين 

إًمٞمؽ وإمم أظمٞمؽ، وم٘م٤مل: أظمل اعم٘مدم  رؾمقل رؾمقل الِل 

ي٘مرأ يمت٤مسمؽ، صمؿ ىم٤مل زم: وُم٤م قمكمَّ سم٤مًمًـ واعمٚمؽ، وأٟم٤م أوصٚمؽ إًمٞمف طمتك 

شمدقمق إًمٞمف؟ ىمٚم٧م: أدقمقك إمم الِل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وختٚمع ُم٤م قمٌد ُمـ 

دون الِل، وشمِمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، ىم٤مل: ي٤م قمٛمرو، إٟمؽ اسمـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: اسمـ اًم٘مٞمؿ: زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم 201ص ،1ج اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، (1)

 .693ص ،3ج اًمٕم٤ٌمد،
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ؾمٞمد ىمقُمؽ، ومٙمٞمػ صٜمع أسمقك، وم٢من ًمٜم٤م ومٞمف ىمدوة، وم٘مٚم٧م: ُم٤مت ومل 

 وددت أٟمف يم٤من أؾمٚمؿ وصدق سمف، وىمد يمٜم٧م ي١مُمـ سمٛمحٛمد 

أٟم٤م قمغم ُمثؾ رأيف، طمتك هداين الِل ًمإلؾمَلم، ىم٤مل: ومٛمتك شمٌٕمتف؟ ىمٚم٧م: 

وم٘مٚم٧م: قمٜمد اًمٜمج٤مر، وأظمؼمشمف أن  ىمري٤ًٌم، وؾم٠مًمٜمل أيـ يم٤من إؾمَلُمل؟

اًمٜمج٤مر ىمد أؾمٚمؿ، ىم٤مل: ومٙمٞمػ صٜمع ىمقُمف سمٛمٚمٙمف؟ ىمٚم٧م: أىمروه، 

واشمٌٕمقه ىم٤مل: وإؾم٤مىمٗم٦م
(2)

واًمره٤ٌمن 
(1)

اشمٌٕمقه ىمٚم٧م ٟمٕمؿ. ىم٤مل: اٟمٔمر ي٤م  

شم٘مقل، إٟمف ًمٞمس ُمـ ظمّمٚمف ذم رضمؾ أومْمح ًمف ُمـ يمذب، قمٛمرو ُم٤م 

ىمٚم٧م: ُم٤م يمذسم٧م وُم٤م ٟمًتحٚمف ذم ديٜمٜم٤م، صمؿ ىم٤مل: ُم٤م أرى هرىمؾ قمٚمؿ 

سم٢مؾمَلم اًمٜمج٤مر! ىمٚم٧م: سمغم، ىم٤مل: سم٠مي رء قمٚمٛم٧م ذًمؽ؟ ىمٚم٧م: يم٤من 

، اًمٜمج٤مر خيرج ًمف ظمرضم٤ًم، ومٚمَم أؾمٚمؿ وصدق سمٛمحٛمد 

ومٌٚمغ هرىمؾ ىمقًمف، وم٘م٤مل ىم٤مل: ٓ والِل ًمق ؾم٠مًمٜمل درمه٤ًم واطمدًا ُم٤م أقمٓمٞمتف، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إؾم٤مىمٗم٦م: مجع أؾم٘مػ وهق رئٞمس اًمٜمّم٤مرى ذم اًمديـ ومقق اًم٘مًٞمس ودون اعمٓمران،  (1)

وهق اؾمؿ هي٤مين، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ؾمٛمل سمف خلْمققمف واٟمحٜم٤مئف ذم قم٤ٌمدشمف، اسمـ 

٤مدي: ، اًمٗمػموزآسم156ص ،9ُمٜمٔمقر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، ومّمؾ اًمًلم ُم٤مدة )ؾم٘مػ(، ج

أيب ـم٤مهر جمد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )شمرشمٞم٥م: طم٤ًمن قمٌداعمٜم٤من، 

 .1059، سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م، إردن، د ت، ص3ط

اًمره٤ٌمن: مجع راه٥م، واصٚمٝم٤م ُمـ اًمره٦ٌم اخلقف، واًمره٤ٌمٟمٞم٦م شمرك اًمدٟمٞم٤م واًمزهد ومٞمٝم٤م  (2)

اًمدٟمٞم٤م، وشمرك ُمَلذه٤م،  واًمتخكم قمٜمٝم٤م واًمٜمّم٤مرى يم٤مٟمقا يؽمهٌقن سم٤مًمتخكم ُمـ أؿمٖم٤مل

واًمزهد ومٞمٝم٤م، واًمٕمزًم٦م قمـ أهٚمٝم٤م، وشمٕمٝمد ُمِم٤مىمٝم٤م طمتك إن ُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من خييص ٟمٗمًف، 

ويْمع اًمًٚمًٚم٦م ذم قمٜم٘مف، وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اًمتٕمذي٥م اًمتل ٟمٗم٤مه٤م اًمٜمٌل 

  قمـ اإلؾمَلم، وهنك اعمًٚمٛملم قمٜمٝم٤م، اسمـ إصمػم: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م

 .251ص ،2ج اْلدي٨م وإصمر ُم٤مدة )ره٥م(،
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ًمف أظمقه: أشمدع قمٌدك ٓ خيرج ًمؽ ظمرضم٤ًم، ويديـ ديٜم٤ًم حمدصم٤ًم ىم٤مل هرىمؾ: 

رضمؾ رهم٥م ذم ديـ واظمت٤مره ًمٜمٗمًف ُم٤م اصٜمع سمف، والِل ًمقٓ اًمْمـ 

ٚمٙمل ًمّمٜمٕم٧م يمَم صٜمع؟ ىم٤مل: اٟمٔمر ُم٤م شم٘مقل ي٤م قمٛمرو ىمٚم٧م: والِل ٛمسم

: ي٠مُمر صدىمتؽ، ىم٤مل قمٌد: وم٠مظمؼمين ُم٤م اًمذي ي٠مُمر سمف ويٜمٝمك قمٜمف؟ ىمٚم٧م

، ويٜمٝمك قمـ ُمٕمّمٞمتف، وي٠مُمر سم٤مًمؼم وسمّمٚم٦م اًمرطمؿ، ويٜمٝمك سمٓم٤مقم٦م الِل 

اْلجر  قمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان، وقمـ اًمزٟم٤م وذب اخلٛمر، وقمـ قم٤ٌمدة

واًمقصمـ واًمّمٚمٞم٥م، وم٘م٤مل: ُم٤م أطمًـ هذا اًمذي يدقمق إًمٞمف، ًمق يم٤من أظمل 

 يت٤مسمٕمٜمل ًمريمٌٜم٤م طمتك ٟم١مُمـ سمٛمحٛمد، وٟمّمدق سمف، وًمٙمـ أظمل أوـ

ف، ويّمػم ذٟم٤ًٌم، ىمٚم٧م: إٟمف ُمـ أؾمٚمؿ َُمّٚمٙمف رؾمقل الِل سمٛمٚمٙمف ُمـ أن يدقم

  ،قمغم ىمقُمف، وم٠مظمذ اًمّمدىم٦م ُمـ همٜمٞمٝمؿ ومرده٤م قمغم وم٘مػمهؿ

ىم٤مل: إن هذا اخلٚمؼ ْلًـ، وُم٤م اًمّمدىم٦م؟ وم٠مظمؼمشمف سمَم ومرض رؾمقل الِل 

  :ُمـ اًمّمدىم٤مت ذم إُمقال طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم اإلسمؾ، وم٘م٤مل

اًمِمجر وشمرد اعمٞم٤مه؟  وشم١مظمذ ُمـ ؾمقائؿ ُمقاؿمٞمٜم٤م اًمتل شمرقمك !ي٤م قمٛمرو

ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: والِل ُم٤م أرى ىمقُمل ذم سُمٕمد دارهؿ، ويمثرة قمددهؿ 

يٓمٞمٕمقن هذا، ىم٤مل: ومٛمٙمث٧م سم٤ٌمسمف أي٤مُم٤ًم، وهق يّمؾ إمم أظمٞمف ومٞمخؼمه يمؾ 

ظمؼمي، صمؿ إٟمف دقم٤مين يقُم٤ًم ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف، وم٠مظمذ أقمقاٟمف سمْمٌٕمل
(2)

 ،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمْمٌع: سمًٙمقن اًم٤ٌمء وؾمط اًمٕمْمد سمٚمحٛمف يٙمقن ًمإلٟم٤ًمن وهمػمه، واجلٛمع أو٤ٌمع،  (1)

وىمٞمؾ: اًمٕمْمد يمٚمٝم٤م، وىمٞمؾ: اإلسمط وىم٤مل اجلقهري ي٘م٤مل ًمإلسمط اًمْمٌع اعمج٤مورة، 

وىمٞمؾ: ُم٤م سملم اإلسمط إمم ٟمّمػ اًمٕمْمد قمـ أقمَله، شم٘مقل: أظمذ سمْمٌٕمٞمف أي يٕمْمد سمف. 

 .216ص ،8ج ًمٕمٜم٤مد ُم٤مدة )وٌع(،اسمـ ُمٜمٔمقر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، سم٤مب اًمٕملم ومّمؾ ا



 

 118 

، وم٘م٤مل: دقمقه، وم٠مرؾمٚم٧م ومذه٧ٌم ٕضمٚمس، وم٤مسمقا أن يدقمقين أضمٚمس

ومٜمٔمرت إًمٞمف، وم٘م٤مل: شمٙمٚمؿ سمح٤مضمتؽ، ومدومٕم٧م إًمٞمف اًمٙمت٤مب خمتقُم٤ًم ومٗمض 

ظم٤ممت٦م، وم٘مرأه طمتك اٟمتٝمك إمم آظمره، صمؿ دومٕمف إمم أظمٞمف، وم٘مرأه ُمثؾ 

ىمراءشمف، إٓ أين رأي٧م أظم٤مه أرق ُمٜمف، صمؿ ىم٤مل: أٓ ختؼمين قمـ ىمريش 

يمٞمػ صٜمٕم٧م؟ وم٘مٚم٧م: شمٌٕمقه إُم٤م راهم٥م ذم اًمديـ، وإُم٤م ُم٘مٝمقر 

ٕمف؟ ىمٚم٧م: اًمٜم٤مس ىمد رهمٌقا ذم اإلؾمَلم سم٤مًمًٞمػ، ىم٤مل: وُمـ ُم

واظمت٤مروه قمغم همػمه، وقمرومقا سمٕم٘مقهلؿ ُمع هدى الِل إي٤مهؿ أهنؿ يم٤مٟمقا ذم 

وَلل ومَم أقمٚمؿ أطمدًا سم٘مل همػمك ذم هذه اْلرضم٦م
(2)

، وأٟم٧م إن مل شمًٚمؿ 

اًمٞمقم وشمتٌٕمف يقـمئؽ اخلٞمؾ، ويٌٞمد ظمياءك، وم٠مؾمٚمؿ شمًٚمؿ ويًتٕمٛمٚمؽ 

اًمرضم٤مل، ىم٤مل: دقمٜمل يقُمل قمغم ىمقُمؽ، وإٓ يدظمؾ قمٚمٞمؽ اخلٞمؾ و

هذا، وارضمع إزّم همدًا، ومرضمٕم٧م إمم أظمٞمف، وم٘م٤مل: ي٤م قمٛمرو إين ٕرضمق أن 

يًٚمؿ إن مل يْمـ سمٛمٚمٙمف، طمتك إذا يم٤من اًمٖمد، أشمٞم٧م إًمٞمف وم٤مسمك أن ي٠مذن 

زم، وم٤مٟمٍموم٧م إمم أظمٞمف وم٠مظمؼمشمف أين مل أصؾ إًمٞمف، وم٠موصٚمٜمل إًمٞمف، وم٘م٤مل: 

اًمٕمرب إن ُمٚمٙم٧م رضمًَل ُم٤م  إين ومٙمرت ومٞمَم دقمقشمٜمل إًمٞمف وم٢مذا أٟم٤م أوٕمػ

ًمٞمس  ذم يدي، وهق ٓ شمٌٚمغ ظمٞمٚمف إمم هٝمٜم٤م، وإن سمٚمٖم٧م ظمٞمٚمف أًمٗم٧م ىمت٤مًٓ 

يم٘مت٤مل ُمـ ٓىمل! ىمٚم٧م: وأٟم٤م ظم٤مرج همدًا ومٚمَم أي٘مـ سمٛمخرضمل ظمَل سمف 

أظمقه، وم٘م٤مل: ُم٤م ٟمحـ ومٞمَم ىمد فمٝمر قمٚمٞمف، ويمؾ ُمـ أرؾمؾ إًمٞمف ىمد أضم٤مسمف، 

ىم٤م اًمٜمٌل وم٠مصٌح وم٠مرؾمؾ إزّم وم٠مضم٤مب إمم اإلؾمَلم هق وأظمقه  مجٞمٕم٤ًم، وصدَّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اْلرضم٦م: همٞمْم٦م اًمِمجر اعمٚمتٗم٦م ٓ ي٘مدر أطمد أن يٜمٗمذ ومٞمٝم٤م. اٟمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًم٤ًمن  (1)

 .236ص ،2ج اًمٕمرب، سم٤مب اجلٞمؿ ومّمؾ ُم٤مدة )طمرج(،
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  وظمٚمٞم٤م سمٞمٜمل وسملم اًمّمدىم٦م، وسملم اْلٙمؿ ومٞمَم سمٞمٜمٝمؿ، ويم٤مٟم٤م

زم قمقٟم٤ًم قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمٜمل
(2)

. 

 د( إؾمَلم ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ )اْل٤مرث سمـ قمٌد يمَلل اْلٛمػمي(:

يم٤مٟم٧م اًمٞمٛمـ
(1)

شم٤مسمٕم٦م ًمدوًم٦م وم٤مرس ذم زُمـ اًمٌٕمث٦م، ويم٤من يًٙمـ  

مم محػم سمـ ؾم٠ٌم اًمٞمٛمـ ىمٌٞمٚم٦م محػم وهل سمٓمـ قمٔمٞمؿ ُمـ ىمحٓم٤من، شمٜمت٥ًم إ

 سمـ يِمج٥م سمـ يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من.

واٟمتِم٤مر دقمقشمف،  وعم٤م سمٚمغ أهؾ اًمٞمٛمـ فمٝمقر اًمرؾمقل 

أشمتف وومقدهؿ، ومٙمت٥م هلؿ يمت٤مسم٤ًم سم٢مىمرارهؿ قمغم ُم٤م أؾمٚمٛمقا قمٚمٞمف ُمـ 

أُمقاهلؿ، ووضمف إًمٞمٝمؿ رؾمٚمف، وقمَمًمف ًمٞمٕمرومقهؿ سمنمائع اإلؾمَلم، 

اًمٜمٍماٟمٞم٦م أو وؾُمٜمَٜمِف، وىمٌض صدىم٤مهتؿ، وأظمذ اجلزي٦م ممـ أىم٤مم قمغم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 3: اسمـ اًم٘مٞمؿ: زاد اعمٕم٤مد، ج354-353، ص2اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر، ج (1)

: 203-198، ص1٘م٤مت اًمٙمؼمى، ج: اسمـ ؾمٕمد: خمتٍمًا ذم اًمٓم696ٌ-693ص

 .148-146، ص3اًم٘مًٓمَلين: ذح اعمقاه٥م اًمدٟمٞم٦م ج

اًمٞمٛمـ: إٟمَم ؾمٛمٞم٧م اًمٞمٛمـ ًمتٞم٤مُمٜمٝمؿ إًمٞمٝم٤م، شم٘مع سملم قمَمن إمم ٟمجران، صمؿ يٚمتقي قمغم سمحر  (2)

اًمٕمرب إمم قمدن إمم اًمِمحر، وؾمٛمٞم٧م اًمٞمٛمـ اخلياء ًمٙمثرة أؿمج٤مره٤م وصمَمره٤م 

ًمروم٤مة واًمؼميم٦م، وأهؾ اًمٞمٛمـ يٜمتًٌقن إمم وزروقمٝم٤م، واؾمٛمٝم٤م ُمِمتؼ ُمـ اًمٞمٛمـ وهق ا

يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من، وذم اجل٤مهٚمٞم٦م ىم٤مُم٧م قمغم أرض اًمٞمٛمـ أىمدم اْلْم٤مرات ُمٕملم 

 وؾم٠ٌم ومحػم. ي٤مىمقت اْلٛمقي: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، سم٤مب اًمٞم٤مء واعمٞمؿ وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُم٤مدة )قملم(،

 .510-509ص ،8ج
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اًمٞمٝمقدي٦م أو اعمجقؾمٞم٦م ُمٜمٝمؿ
(2)

. 

أهؾ اًمٞمٛمـ ذم ُم٤م رواه أسمق هريرة  وىمد اُمتدح اًمٜمٌل 

  قمـ اًمٜمٌل  ىم٤مل: )أشم٤ميمؿ أهؾ اًمٞمٛمـ، هؿ أرق أومئدة

وأًملم ىمٚمقسم٤ًم، اإليَمن يَمين، واْلٙمٛم٦م يَمٟمٞم٦م، واًمٗمخر واخلٞمَلء ذم 

أصح٤مب اإلسمؾ، واًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ(
(1)

. 

سم٤مًمدقمقة ذم اًمٞمٛمـ أٟمف سمٕم٨م  اهتَمم اًمٜمٌل  وُمـ

أصح٤مسمف ًمٜمنم اإلؾمَلم. وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس أُمقر ديٜمٝمؿ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

  أن رؾمقل الِل  طملم سمٕم٨م ُمٕم٤مذًا إمم اًمٞمٛمـ، أوص٤مه

سم٘مقًمف: إٟمؽ ؾمت٠ميت ىمقُم٤ًم أهؾ يمت٤مب وم٢مذا ضمئتٝمؿ وم٤مدقمٝمؿ إمم أن يِمٝمدوا 

ن هؿ أـم٤مقمقا ًمؽ سمذًمؽ أن ٓ إلًمف إٓ الِل وأن حمٛمدًا رؾمقل الِل، وم٢م

وم٠مظمؼمهؿ أن الِل ىمد ومرض قمٚمٞمٝمؿ مخس صٚمقات ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م، وم٢من 

هؿ أـم٤مقمقا ًمؽ سمذًمؽ وم٠مظمؼمهؿ أن الِل ىمد ومرض قمٚمٞمٝمؿ صدىم٦م شم١مظمذ 

ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومؽمد قمغم وم٘مرائٝمؿ، وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمؽ سمذًمؽ وم٢مي٤مك 

ويمرائؿ أُمقاهلؿ، واشمؼ دقمقة اعمٔمٚمقم وم٢مٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم الِل 

٤مبطمج
(3)

 . 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .93-92اًمٌَلذري: ومتقح اًمٌٚمدان  (1)

 ح، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ىمدوم إؿمٕمريلم، وأهؾ اًمٞمٛمـ،اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞم (2)

(، ُمًٚمؿ:صحٞمح اإلُم٤مم، يمت٤مب اإليَمن، سم٤مب شمٗم٤موؾ 4127ح) 1594ص ،4ج

 (.52ح) 73ص ،1ج أهؾ اإليَمن ومٞمف ورضمح٤من أهؾ اًمٞمٛمـ ومٞمف،

اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب أظمذ اًمّمدىم٦م ُمـ إهمٜمٞم٤مء وشمرد قمغم  (3)

= 
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سمرؾم٤مئٚمف إمم ُمٚمقك اًمٞمٛمـ،  وىمد أرؾمؾ اًمرؾمقل 

وقمٔمَمء اًم٘م٤ٌمئؾ، ورؤؾم٤مئٝم٤م ُمـ أسمٜم٤مء اعمٚمقك اًم٤ًمسم٘ملم، داقمٞم٤ًم إي٤مهؿ إمم 

ىمٌقل اإلؾمَلم ديٜم٤ًم، وحمٛمدًا رؾمقًٓ، وقمغم رأؾمٝمؿ اْل٤مرث سمـ قمٌد 

يُمَلل اْلٛمػمي، وهق أطمد أىمٞم٤مل اًمٞمٛمـ
(2)

 »: ، ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق 

ُم٦م ُمـ شمٌقك يمت٤مب ُمٚمقك محػم ُم٘مد ىمدم قمغم اًمٜمٌل 

 سم٢مؾمَلُمٝمؿ ُمٜمٝمؿ: اْل٤مرث سمـ قمٌد يمَلل، ويم٤من اًمٜمٌل 

وم٠مؾمٚمؿ  أرؾمؾ إمم اْل٤مرث سمـ قمٌد يمَلل اعمٝم٤مضمر سمـ أيب أُمٞم٦م 

 ُمِمٝمدًا ي٘مقل ومٞمف: ويمت٥م إمم اًمٜمٌل 

ــف ـمٝمــ٤مرة ـــ اْلــؼ ومٞم  وديٜمــؽ دي

 

ــر  ــؼ آُم ـــ اْل ــف ُم ــَم ومٞم ــ٧م سم وأٟم
(1)

 

 
ـ أيب أُمٞم٦م قمٚمٞمف، ىم٤مل: ي٤م ويم٤من ُمـ طمديثف أٟمف عم٤م ىمدم اعمٝم٤مضمر سم

ٟمٗمًف  طم٤مرث إٟمؽ يمٜم٧م أول ُمـ قمرض قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

ومخٓمئ٧م قمٜمف، وأٟم٧م أقمٔمؿ اعمٚمقك ىمدرًا، وم٢مذا ٟمٔمرت ذم همٚم٦ٌم اعمٚمقك 

ك يقُمؽ ومخػ همدك، وىمد يم٤من ىمٌٚمؽ  وم٤مٟمٔمر ذم هم٤مًم٥م اعمٚمقك، وم٢مذا َهّ

ٚمقا سمٕمٞمدًا،  ُمٚمقك ذه٧ٌم آصم٤مره٤م وسم٘مٞم٧م أظم٤ٌمره٤م، قم٤مؿمقا ـمقيًَل: أُمَّ

ىمٚمٞمًَل، ُمٜمٝمؿ ُمـ أدريمف اعمقت، وُمٜمٝمؿ ُمـ أيمٚمتف اًمٜم٘مؿ، وإين  وشمزودوا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( ُمًٚمؿ: صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب 1425، ح )544ص ،2جا، اًمٗم٘مراء طمٞم٨م يم٤مٟمق =

 (.19، ح)250ص ،1ج اإليَمن، سم٤مب اًمدقم٤مء إمم اًمِمٝم٤مدشملم وذائع اإلؾمَلم،

اًم٘مٞمؾ، أطمد ُمٚمقك محػم، وهق اعمٚمؽ اًمٜم٤مومذ اًم٘مقل وإُمر، دون اعمٚمؽ إقمٔمؿ. اسمـ  (1)

 .580ص ،11ج ُمٜمٔمقر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، طمرف اًمَلم، ومّمؾ اًم٘م٤مف، ُم٤مدة )ىمٞمؾ(،

 .224، ص1اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج (2)
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مل يٛمٜمٕمف  أدقمقك إمم اًمرب اًمذي إن أردت اهلدى مل يٛمٜمٕمؽ، وإن أرادك

ُمٜمؽ أطمد، وأدقمقك إمم اًمٜمٌل إُمل اًمذي ًمٞمس رء أطمًـ مم٤م ي٠مُمر 

 ،سمف، وٓ أىمٌح مم٤م يٜمٝمك قمٜمف، واقمٚمؿ أن ًمؽ رسم٤ًم يٛمٞم٧م اْلل وحيل اعمٞم٧م

إقملم وُم٤م ختٗمل اًمّمدور، وم٘م٤مل اْل٤مرث: ىمد يم٤من هذا  ويٕمٚمؿ ظم٤مئٜم٦م

اًمٜمٌل قمرض ٟمٗمًف قمكّم ومخٓمئ٧م قمٜمف، ويم٤من ومخرًا عمـ ص٤مر إًمٞمف، ويم٤من 

أُمره أُمرًا ؾمٌؼ، ومحيه اًمٞم٠مس وهم٤مب قمٜمف اًمٓمٛمع، ومل يٙمـ زم ىمراسم٦م 

اطمتٛمٚمف قمٚمٞمٝم٤م، وٓ زم ومٞمف هقى أشمٌٕمف ًمف، همػم أين أرى أُمرًا مل يقؾمقؾمف 

٤ٌمـمؾ، ًمف سمدء ؾم٤مر وقم٤مىم٦ٌم ٟم٤مومٕم٦م، وؾم٠مٟمٔمراًمٙمذب ومل يًٜمده اًم
(2)

. 

ًم٘مد يم٤من طمًـ اخلٓم٤مب اًمٜمٌقي واظمتٞم٤مر اًمرؾمؾ اًمٗمّمح٤مء 

اًمٌٚمٖم٤مء اًمذيـ ي١مدون اًمرؾم٤مًم٦م وي٘مٞمٛمقن اْلج٦م وي٘مٜمٕمقن اعمدقمق، ًمف 

 إصمر اًمٙمٌػم ذم ىمٌقل ه١مٓء اًمزقمَمء ًمدقمقة اإلؾمَلم واٟم٘مٞم٤مدهؿ ًمٚمحؼ.

ؽ أو يدرك ىمٞمٛم٦م شم٠مصمػم رأي اعمٚم وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

إُمػم ذم رقمٞمتف أيمثر ُمـ شم٠مصمػم همػمه، وًمذًمؽ ظم٤مـمٌٝمؿ سم٢مرؾم٤مل اًمرؾم٤مئؾ 

 واًمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ.

سم٤مْلٙم٤مم ٕمهٞمتٝمؿ، ُمقضمٝم٤ًم اًمدقمقة  وسمدأ اًمرؾمقل 

 ٕهنؿ اعم١مصمريـ ذم ؿمٕمقهبؿ. :هلؿ سمٓمريؼ ُم٤ٌمذ

اعمٚمقك وإُمراء ودقم٤مهؿ  وىمد ظم٤مـم٥م اًمرؾمقل 

ٕمقهبؿ وم٤مًمٜم٤مس قمغم ًمإلؾمَلم ٕن اقمتٜم٤مىمٝمؿ ؾمٞمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم إؾمَلم ؿم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .393-392ص ،4ج اًمًٝمٞمكم: اًمروض إٟمػ، (1)
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 ديـ ُمٚمقيمٝمؿ.

ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ ٟمداًء ًمٚمٛمٚمقك وإُمراء أن يًتجٞمٌقا هلذه 

اًمدقمقة، وأن يًٛمحقا ًمدقم٤مهت٤م سمٛمَمرؾم٦م اًمدقمقة، ويًٛمحقا ًمِمٕمقهبؿ 

سم٤مًمًَمع هلذه اًمدقمقة ًمٙمل خيت٤مروا قم٘مٞمدهتؿ قمغم سمٞمٜم٦م سمٕمٞمدًا قمـ اًم٘من 

 واإليمراه.

اء ومقائد إمم اعمٚمقك وإُمر وذم رؾم٤مئؾ اًمرؾمقل 

 دقمقي٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ أمهٝم٤م: 

ٕن ُمٙم٤مرم إظمَلق هل  :اشمّم٤مف اًمداقمٞم٦م سمٛمٙم٤مرم إظمَلق-1

 قمٜمقان دقمقشمف، وؾم٥ٌم اٟمتِم٤مره٤م، ومٝمذا رؾمقل الِل 

ٓشمّم٤مومف سم٤مًمّمدق واًمٕمٗم٤مف واًمّمٚم٦م وهمػمه٤م ُمـ ُمٙم٤مرم إظمَلق ؿمٝمد 

 ًمف إقمداء وأىمروا ًمف سم٤مًمٗمْمؾ، ىمٌؾ أن ي١مُمٜمقا سمف.

 ،طمقال اعمدقمقيـ ُمـ اعمٚمقكأ وًم٘مد راقمك اًمٜمٌل -2

ومٗمل رؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل  ،ومخ٤مـمٌٝمؿ سمَم حيت٤مضمقٟمف ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمَلم

  ومٞم٘مقل  ،ًمٜمج٤مر يم٤من يراقمل ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٍماٟمٞم٦ماإمم

  :أؾمٚمؿ ي١مشمؽ الِل أضمرك ُمرشملم( يٙمت٥م هلؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم(

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[41]آل عمران: (ژ ڈ ڈ ڎ
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إمم اعمٚمقك وإُمراء قمغم  ودًم٧م رؾم٤مئؾ اًمرؾمقل -3

قمغم هدايتٝمؿ ًمإلؾمَلم ُمـ ظمَلل ٟمّمحٝمؿ  طمرص اًمٜمٌل 

عم٤م ومٞمف اخلػم واًمٜمٗمع ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ومٜمجد أٟمف يمت٥م إمم  :وإرؿم٤مدهؿ

يمنى وىمٞمٍم واًمٜمج٤مر وإمم يمؾ ضم٤ٌمر يدقمقهؿ إمم الِل، اؾمتخدم 

ٚمقك اًم٘مقل اًمٚمٓمٞمػ اًمذي ي١مصمر ذم ذم رؾم٤مئٚمف إمم اعم اًمٜمٌل 

 اًمٜمٗمقس شم٠مصمػمًا هيٕم٤ًم.

ومٙم٤من  ،شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م صٗم٦م اًمرمح٦م ويم٤مٟم٧م رؾم٤مئٚمف -4

رطمٞمًَم سمٛمـ يدقمقهؿ ُمِمٗم٘م٤ًم قمٚمٞمٝمؿ، يدقمقهؿ ًمٚمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر، واًمٗمقز 

 مث جث ...)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،سم٤مًمرمح٦م سم٤مجلٜم٦م، ووصٗمف الِل 

إلٟم٘م٤مذهؿ ُمـ  :ُم٤مٟمف. وم٠مرؾمؾ رؾم٤مئٚمف عمٚمقك وأُمراء ز[431]األحزاب: (ىث

 اًمٜم٤مر.

وذم رؾم٤مئٚمف ًمٚمٛمٚمقك وإُمراء ئمٝمر طُمًـ ظمٚم٘مف ُمـ ظمَلل -5

شمٚمٓمٗمف ذم يمت٤مسم٤مشمف ُمع ه١مٓء اعمٚمقك وإُمراء، ومٚمؿ يٙمـ ُمتٙمؼمًا وٓ 

ُمتٕم٤مًمٞم٤ًم، سمؾ يم٤من خي٤مـم٥م اًمٜم٤مس قمغم ىمدر ُمٙم٤مٟمتٝمؿ ويٜمزل يمًَل ذم ُمٜمزًمف 

٤ممم: أطمًـ اًمٜم٤مس ظمٚم٘م٤ًم، ىم٤مل شمٕم اًمَلئؼ سمف، وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

: )إٟمَم سمٕمث٧م وىم٤مل  [1]القلن: (ں ں ڱ ڱ ڱ)

ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظمَلق(
(2)

. 

يريد ُمـ وراء إرؾم٤مل رؾم٤مئٚمف  ومٚمؿ يٙمـ اًمٜمٌل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.8939ح) 381ص ،2ج اإلُم٤مم أمحد: اعمًٜمد، (1)
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ًمٚمٛمٚمقك وإُمراء ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمدٟمٞم٤م، سمؾ يم٤من يريد هداي٦م اًمٜم٤مس إمم ديـ 

وذم رؾم٤مًمتف إمم ُمٚمؽ اًمٌحريـ وُمٚمٙمل قمَمن  ،الِل، ودًٓمتٝمؿ قمغم اخلػم

أٟمف مل يرد ُمـ وراء دقمقشمف  قك سملم اًمٜمٌل وهمػمهؿ ُمـ اعمٚم

 طمٞم٨م ىم٤مل  ،اْلّمقل قمغم ُمرايمز دٟمٞمقي٦م أو أي ؾمٚمٓم٦م

ٞمتٙمَم، وإن إٟمٙمَم إن أىمررمت٤م سم٤مإلؾمَلم وًمّ »جلٞمٗمر وقمٌد اسمٜمل اجلٚمٜمدي: 

قمٚمٞمف اًمّمَلة -وىم٤مل شسم٤مإلؾمَلم وم٢من ُمٚمٙمٙمَم زائؾ اأسمٞمتَم أن شم٘مر

ٝمَم شمّمٚمح ومٚمـ وإٟمؽ ُم»( )اعمٜمذر سمـ ؾم٤موى :عمٚمؽ اًمٌحريـ-واًمًَلم

ُمـ أطمد ُُمٚمٙمف،  ومٚمؿ يٓمٚم٥م اًمرؾمقل  شٟمٕمزًمؽ ُمـ قمٛمٚمؽ

يمَم ومٕمؾ ُمع أُمػم اًمٌحريـ، وُمٚمٙمل  :سمؾ أسم٘مك يمؾ ُمٚمؽ أؾمٚمؿ ذم ُمٚمٙمف

 قمَمن، وذم هذا شمِمجٞمع ًمٚمٛمدقمق ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمَلم.

ُمع اعمدقمقيـ ُمـ اعمٚمقك  ويتْمح طمًـ ظمٓم٤مسمف -6

اًمتٗمخٞمؿ ذم اؾمؿ وإُمراء ُمـ ظمَلل رؾم٤مئٚمف اًمتقاوع ذم اؾمؿ اعمرؾمؾ، و

اؾمٛمف جمردًا ذم رؾم٤مئٚمف إمم  اعمرؾمؾ إًمٞمف، وم٘مد ذيمر اًمرؾمقل 

ًمٞمٌلم أن اًمٜم٤مس ؾمقاؾمٞم٦م ذم اإلؾمَلم  :قمٌدالِل اعمٚمقك وإُمراء، وأٟمف

إٓ  يم٠مؾمٜم٤من اعمِمط، ٓ ومْمؾ ًمٕمريب قمغم قمجٛمل، وٓ أسمٞمض قمغم أؾمقد

 .سم٤مًمت٘مقى

خي٤مـمٌٝمؿ ذم رؾم٤مئٚمف سمٕم٤ٌمرات ُمقضمزة  ويم٤من -7

ن يمثػمة، وشمٔمٝمر ومّم٤مطمتف، ومل يٙمـ اًمرؾمقل حتقي قمغم ُمٕم٤م

  ،٤من وهمػمهؿ يتٙمٚمػ ذم اظمتٞم٤مر إًمٗم٤مظ يمَم يتٙمٚمػ اًمٙمٝمَّ

سمؾ دمري اًمٙمٚمَمت قمذسم٦م قمغم ًم٤ًمٟمف ًمتَلُمس اًم٘مٚمقب اًمّم٤مْل٦م، وشمٕمٛمؾ 
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 .اًمٌٞم٤من ومٞمٝم٤م قمٛمؾ اًمًحر

عمٚمقك اًمٞمٛمـ ي٠مُمرهؿ  ودمٚم٧م صٗم٦م اًمرومؼ ذم ظمٓم٤مسمف 

مل يدظمؾ ذم اإلؾمَلم ديٜم٤مرًا سم٠من ي٠مظمذوا اجلزي٦م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ممـ 

أو ىمٞمٛم٦م اًمديٜم٤مر، ويمؾ  ٦م،وم٢من مل يتٞمن ومٞم٠مظمذوا صمٞم٤مسم٤ًم ُُمٕم٤مومري ،ُمٕم٤مومري٤مً 

 ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمتٞمًػم واًمرومؼ.

إمم اعمٚمقك  وىمد ورد اًمًَلم ذم رؾم٤مئؾ اًمرؾمقل -8

وهق طمّمقل  وإُمراء عمـ اشمٌع اهلدى، ْلٙمٛم٦م يريده٤م 

ى ديرهم٥م ُمٜمٝمؿ اشم٤ٌمع اهل فوأٟماعمقدة وإًمٗم٦م، وذه٤مب اًمٜمٗمرة واجلٗمقة، 

 وهق يدقمقهؿ ًمذًمؽ اهلدى واًمرؿمد. ـ الِل ُماًمذي ضم٤مء 
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 املبحح الجالح

 
 طًـــــب املعاملــــة

 
 

 :فٝــــــــــــــ٘ٚ

 .إضالً الطفٗن بَ عىسٔ الدٔض٘  (1

 .إضالً أبا حمرٔزٚ اجلىح٘  (2

 إضالً شٖد بَ ضعٍٛ الّٕٗدٙ. (3

 ّٕدٙ الرٙ كاُ خيدوْ.إضالً الغالً الٗ (4

 .إضالً الٕفٕد اليت قدوت املدٍٖٛ يف العّد الٍبٕٙ (5

 

*  *     * ** *     *  * 
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 متٗٝـــــــد

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ)ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم: 

(ٹ ٹ ٿ ٿ
(2)

. 

أقمٔمؿ إصمر ذم إؾمَلم  ًم٘مد يم٤من ًمٓمٞم٥م ُمٕم٤مُمٚمتف 

ومل يتؼمم ُمـ  هلؿ، اًمٙمثػم ُمـ ىمقُمف وهمػمهؿ، طمٞم٨م مل يٛمؾَّ ُمـ دقمقشمف

سمؾ يم٤من خي٤مًمٓمٝمؿ وحي٤مدصمٝمؿ، ويداقم٥م صٌٞم٤مهنؿ، وجيٞم٥م دقمقة  :أذيتٝمؿ

اْلر واًمٕمٌد، وإُم٦م واعمًٙملم، ويٕمقد اعمرى ذم أىمَم اعمديٜم٦م، وي٘مٌؾ 

 قمذر اعمٕمتذر.

ويٙمرم ُمـ دظمؾ قمٚمٞمف،  ،ُمـ ًم٘مٞمف سم٤مًمًَلم ويٌدأ 

اجلٚمقس  ورسمَم سمًط ًمف صمقسمف، وي١مصمره سم٤مًمقؾم٤مدة اًمتل حتتف، ويٕمزم قمٚمٞمف ذم

 قمٚمٞمٝم٤م إن أسمك، وٓ ي٘مٓمع قمغم أطمد طمديثف طمتك يتجقز ومٞم٘مٓمٕمف.

وم٤مٕظمَلق اْل٘مٞم٘مٞم٦م واعم١مصمرة وقم٤مء يًتققم٥م طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن يمٚمٝم٤م، 

 ٚمؽ إظمَلق سم٤مًمدأب واًمّمؼم واعمداوُم٦م.شمتٛمٞمز شمو

وىمقة إظمَلق وصم٤ٌمهت٤م شمٌدو طملم آظمتَلف وقمٜمد آٟمِمٖم٤مل 

 ،تقشمر أقمّم٤مسمفشمو ههدوءومٞمٗم٘مد اإلٟم٤ًمن  ،اًمِمديد أو اخلقف واًمٗمزع

إظمَلق راسمٓمل اجل٠مش، ومَل  ومٞمٔمٝمر هٜم٤م أوًمق اًمٕمزم ُمـ أصح٤مب

قن إٓ سم٤مْلًٜمك، يمَم يم٤من يٗمٕمؾ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ي٘مقًمقن إٓ ظمػما، وٓ يتٕم٤مُمٚم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .159ؾمقرة آل قمٛمران، آي٦م:  (1)
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  ، :ڱ ڱ ڱ)وًم٘مد أمجؾ اًم٘مرآن وصػ ظمٚم٘مف وم٘م٤مل 

(ں
(2)

. 

ومٝمذه هل اًم٘مقة اْل٘مٞم٘مٞم٦م: ىمقة إظمَلق وأصمره٤م ذم ضمذب اعمدقمق إمم 

ؾمَلم ـمققم٤ًم ورهم٦ٌم يمَم دل قمغم ذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م ُمع اإل

 . أومْمؾ اًمٌنم حمٛمداً 

 
 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ، آي٦م:  (1)
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 (2)إضالّ ايطفٌٝ بٔ عُسٚ ايدٚضٞ -1

 اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمدود، ىمدم ُمٙم٦م ورؾمقل الِل 

هب٤م، ومٛمِمك إًمٞمف رضم٤مل ُمـ ىمريش، ويم٤من اًمٓمٗمٞمؾ رضمًَل ذيٗم٤ًم، ؿم٤مقمرًا، 

ـمٗمٞمؾ إٟمؽ ىمدُم٧م سمَلدٟم٤م، وهذا اًمرضمؾ اًمذي سملم ًمٌٞم٤ًٌم، وم٘م٤مًمقا ًمف: ي٤م 

أفمٝمرٟم٤م ىمد أقمْمؾ سمٜم٤م، وىمد ومرق مج٤مقمتٜم٤م، وؿمت٧م أُمرٟم٤م وإٟمَم ىمقًمف 

يم٤مًمًحر، يٗمرق سملم اًمرضمؾ وسملم أسمٞمف، وسملم اًمرضمؾ وسملم أظمٞمف، وسملم 

اًمرضمؾ وسملم زوضمتف، وإٟم٤م ٟمخِمك قمٚمٞمؽ وقمغم ىمقُمؽ ُم٤م ىمد دظمؾ 

٤مل: ومقالِل ُم٤مزاًمقا يب طمتك قمٚمٞمٜم٤م، ومَل شمٙمٚمٛمٜمف، وٓ شمًٛمٕمـ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، ىم

أمجٕم٧م أن ٓ أؾمٛمع ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم وٓ أيمٚمٛمف، طمتك طمِمقت ذم أذين طملم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ ـمريػ سمـ اًمٕم٤مص سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ومٝمؿ سمـ همٜمؿ سمـ  (1)

سمٛمٙم٦م، صمؿ رضمع إمم سمَلد ىمقُمف ُمـ  دوس اًمدود، أؾمٚمؿ وصدق اًمٜمٌل 

،صمؿ ىمدم قمغم  أرض دوس، ومٚمؿ يزل ُم٘مٞمًَم هب٤م طمتك ه٤مضمر رؾمقل الِل 

وهق سمخٞمؼم سمٛمـ شمٌٕمف ُمـ ىمقُمف، ومٚمؿ يزل ُم٘مٞمًَم ُمع رؾمقل الِل  رؾمقل الِل 

  طمتك ىمٌض ،صمؿ يم٤من ُمع اعمًٚمٛملم، طمتك ىمتؾ ؿمٝمٞمدًا ،

د قمـ اسمـ إؾمح٤مق ىم٤مل: ىمتؾ اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمدود قم٤مم وروى إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕم

اًمػمُمقك، ذم ظمَلوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وذيمر اعمدائٜمل قمـ أيب ُمٕمنم: أٟمف اؾمتِمٝمد يقم 

: اسمـ إصمػم: أؾمد 382اًمٞمَمُم٦م. اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

 اًمّمح٤مسم٦م، : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز485ص ،2ج اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

 .66ص ،2ج
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همدوت إمم اعمًجد يمرؾمٗم٤مً 
(2)

ومرىم٤ًم ُمـ أن يٌٚمٖمٜمل رء ُمـ ىمقًمف، وأٟم٤م ٓ  

 أريد أن أؾمٛمٕمف، ىم٤مل: ومٖمدوت إمم اعمًجد، وم٢مذا رؾمقل الِل 

لِل إٓ أن يًٛمٕمٜمل وم٠مسمك ا ،ىم٤مئؿ يّمكم قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم، ىم٤مل: وم٘مٛم٧م ُمٜمف ىمري٤ٌمً 

سمٕمض ىمقًمف: ىم٤مل: ومًٛمٕم٧م يمَلُم٤ًم طمًٜم٤ًم، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز: واصمٙمؾ 

أُمل، والِل إين ًمرضمؾ ًمٌٞم٥م ؿم٤مقمر ُم٤م خيٗمك قمكم اْلًـ ُمـ اًم٘مٌٞمح، ومَم 

يٛمٜمٕمٜمل أن أؾمٛمع ُمـ هذا اًمرضمؾ ُم٤م ي٘مقل؟ وم٢من يم٤من اًمذي ي٠ميت سمف طمًٜم٤ًم 

 ىمٌٚمتف، وإن يم٤من ىمٌٞمح٤ًم شمريمتف.

إمم سمٞمتف،  ؾمقل الِل ىم٤مل: ومٛمٙمث٧م طمتك اٟمٍمف ر

وم٠مشمٌٕمتف طمتك إذا دظمؾ سمٞمتف دظمٚم٧م قمٚمٞمف، وم٘مٚم٧م: ي٤م حمٛمد، إن ىمقُمؽ ىمد 

ىم٤مًمقا زم يمذا ويمذا، ًمٚمذي ىم٤مًمقا، ومقالِل ُم٤م سمرطمقا خيقومقٟمٜمل أُمرك طمتك 

ؾمددت أذين سمٙمرؾمػ ًمئَل أؾمٛمع ىمقًمؽ، صمؿ أسمك الِل إٓ أن يًٛمٕمٜمل 

ٕمرض قمكم ىمقًمؽ، ومًٛمٕمتف ىمقًٓ طمًٜم٤ًم، وم٠مقمرض قمكمَّ أُمرك، ىم٤مل: وم

اإلؾمَلم، وشمَل قمكمَّ اًم٘مرآن، ومَل والِل ُم٤م  رؾمقل الِل 

ؾمٛمٕم٧م ىمقًٓ ىمط أطمًـ ُمٜمف، وٓ أُمرًا أقمدل ُمٜمف، ىم٤مل: وم٠مؾمٚمٛم٧م 

وؿمٝمدت ؿمٝم٤مدة اْلؼ، وىمٚم٧م: ي٤م ٟمٌل الِل، إين اُمرؤ ُمٓم٤مع ذم ىمقُمل وأٟم٤م 

راضمع إًمٞمٝمؿ، وداقمٞمٝمؿ إمم اإلؾمَلم، وم٤مدع الِل أن جيٕمؾ زم آي٦م شمٙمقن زم 

شاًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ًمف آي٦م»ٝمؿ ومٞمَم أدقمقهؿ إًمٞمف، ىم٤مل: قمقٟم٤ًم قمٚمٞم
(1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1498يمرؾمٗم٤ًم: اًم٘مٓمـ، اٟمٔمر: اًمٗمػموز آسم٤مدي: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ص (1)

اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمنميملم سم٤مهلدى  (2)

 (.2937، ح)567ص ،2ج ًمٞمت٠مًمٗمٝمؿ،
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ىم٤مل: ومخرضم٧م إمم ىمقُمل، طمتك إذا يمٜم٧م سمثٜمٞم٦م شمٓمٚمٕمٜمل قمغم 

اْل٤مض وىمع ٟمقر سملم قمٞمٜمل ُمثؾ اعمّم٤ٌمح، وم٘مٚم٧م: اًمٚمٝمؿ ذم همػم وضمٝمل، 

إين أظمِمك أن ئمٜمقا أهن٤م ُُمْثَٚم٦م وىمٕم٧م ذم وضمٝمل ًمٗمراىمل ديٜمٝمؿ، ىم٤مل: 

ومتحقل ومقىمع ذم رأس ؾمقـمل
(2)

ومجٕمؾ اْل٤مض يؽماءون ذًمؽ  ، ىم٤مل:

اًمٜمقر ذم ؾمقـمل يم٤مًم٘مٜمديؾ اعمٕمٚمَّؼ
(1)

، وأٟم٤م أهٌِط إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمثَّٜمِّٞم٦م
(3)

 ،

 ىم٤مل: طمتك ضمئتٝمؿ، وم٠مصٌح٧م ومٞمٝمؿ.

ىم٤مل: ومٚمَم ٟمزًم٧م، أشم٤مين أيب، ويم٤من ؿمٞمخ٤ًم يمٌػمًا ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: إًمٞمؽ قمٜمل 

ي٤م أسم٧م، ومٚم٧ًُم ُمٜمؽ وًم٧ًَم ُمٜمل، ىم٤مل: ومل ي٤م سمٜمل؟ ىمٚم٧م: إين أؾمٚمٛم٧م 

، ىم٤مل: أي سمٜمل، ومديٜمل ديٜمؽ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ٧م ديـ حمٛمد وشم٤مسمٕم

وم٤مذه٥م واهمتًؾ وـمٝمر صمٞم٤مسمؽ صمؿ شمٕم٤مل طمتك أقمّٚمٛمَؽ ُم٤م قُمٚمِّٛم٧ُم، ىم٤مل: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٞمؾ سمـ اًمًقط: اًمذي ُييب سمف، واجلٛمع أؾمقاط وأؾمٞم٤مط، اًمٗم٤مرايب: أسمق ٟمٍم إؾمَمقم (1)

مح٤مد اجلقهري، اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، )حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌداًمٖمٗمقر 

، 3م(، سم٤مب ؾمقط، ج1987هـ/1407، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمَليلم، سمػموت، 4قمٓم٤مر، ط

 .1135ص

اًم٘مٜمديؾ اعمٕمٚمؼ: ىمٜمديؾ )ُمٗمرد( ومجٕمف ىمٜم٤مديؾ وهق: ُمّم٤ٌمح ذم وؾمٓمف ومتٞمؾ يٛمأل سم٤معم٤مء  (2)

وُيًتخدم اًم٘مٜمديؾ قمٜمد اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمٝمرسم٤مء،  -/ ٟمٗمط واًمزي٧م وُيِمٕمؾ، ىمٜمديؾ اعمًجد

، قم٤ممل اًمٙمت٥م، 1أمحد خمت٤مر قمٌداْلٛمٞمد قمٛمر: ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، )ط

 .1861، ص3م(، سم٤مب )ق ن د ل(، ج2008هـ/1429

اًمثٜمٞم٦م: وهل اعمًٚمؽ سملم ضمٌٚملم وهل صمٜمٞم٦م شُمًٚمؽ ُمـ رأس طُمٜملم، وهل إطمدى اًمثٜم٤مي٤م  (3)

ثٜمٞم٦م سمَل إو٤موم٦م، وٓ زال هذا اؾمٛمٝم٤م اًمٞمقم، قمت٤مق اًمٌَلدي: ُمٕمجؿ اعمت٘مدُم٦م، وشمًٛمك اًم

 .65اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ص
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رو٧م قمٚمٞمف اإلؾمَلم، وم٠مؾمٚمؿ. ٕمومذه٥م وم٤مهمتًؾ، وـمٝمر صمٞم٤مسمف، ىم٤مل: صمؿ ضم٤مء وم

ُمٜمل،  ىم٤مل: صمؿ أشمتٜمل ص٤مطمٌتل، وم٘مٚم٧م: إًمٞمؽ قمٜمل، ومٚم٧ًم ُمٜمؽ وًم٧ًِم 

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىمد ومرق سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ اإلؾمَلم،  ىم٤مًم٧م: مل سم٠ميب أٟم٧م وأُمل؟

 ، ىم٤مًم٧م: ومديٜمل ديٜمؽ.وشم٤مسمٕم٧م ديـ حمٛمد 

قمـ اإلؾمَلم ومرضمٕم٧م إمم رؾمقل الِل وم٠مسمٓمئقا صمؿ دقمقت دوؾم٤ًم 

  :اًمٚمٝمؿ »سمٛمٙم٦م وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل الِل، ادع الِل قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مل

شاهد دوؾم٤ًم، ارضمع إمم ىمقُمؽ وم٤مدقمٝمؿ وارومؼ هبؿ
(2)

. 

قمقهؿ إمم اإلؾمَلم طمتك ه٤مضمر ىم٤مل: ومٚمؿ أزل سم٠مرض ىمقُمل أد

إمم اعمديٜم٦م، وىم٣م سمدرًا وأطمدًا واخلٜمدق، صمؿ ىمدُم٧م  اًمٜمٌل 

سمٛمـ أؾمٚمؿ ُمٕمل ُمـ ىمقُمل، ورؾمقل الِل  قمغم رؾمقل الِل 

  ،سمخٞمؼم، طمتك ٟمزًم٧م اعمديٜم٦م سمًٌٕملم أو صمَمٟملم سمٞمت٤ًم ُمـ دوس

سمخٞمؼم، وم٠مؾمٝمؿ ًمٜم٤م ُمع اعمًٚمٛملم صمؿ ْل٘مٜم٤م سمرؾمقل الِل 
(1)

. 

ومٞمٝم٤م  ـ قمٛمرو اًمدود ُمع اًمٜمٌل وم٘مّم٦م اًمٓمٗمٞمؾ سم

قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس  دًٓم٦م واوح٦م قمغم ُمدى طمرص اًمٜمٌل 

إمم اًمٓمٗمٞمؾ  وم٘مد اؾمتٛمع  ،وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمَمت إمم اًمٜمقر

قمٚمٞمف -وشمَل قمٚمٞمف اًم٘مرآن ومٚمؿ يٖمْم٥م ،سمـ قمٛمرو وظم٤مـمٌف ظمٓم٤مسم٤ًم طمًٜم٤مً 

سمؾ طم٤موره  :عم٤م ىم٤مًمف ًمف اًمٓمٗمٞمؾ قمـ يمَلم ىمقُمف ومٞمف-اًمّمَلة واًمًَلم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .352ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .354ص ،1ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)
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 ـمٌف سم٤مْلج٦م واًمؼمه٤من واْلٙمٛم٦م.وظم٤م

ًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٓمٗمٞمؾ  وسمٚمغ ُمـ يمَمل هديف وطمًـ ظمٚم٘مف أن دقمك الِل 

 .شاًمٚمٝمؿ اهد دوؾم٤مً »: سمـ قمٛمرو اًمدود سم٤مهلداي٦م سم٘مقًمف 

وىمد أصمٛمر هذا اْلقار وطمًـ اخلٓم٤مب واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٓمٗمٞمؾ سمـ 

ًمده سملم ُمـ واقمٛمرو أن أقمٚمـ إؾمَلُمف وىم٤مم سم٤مًمدقمقة إمم الِل ُمٌتدئ٤ًم سم٤مٕىمر

سم٤معمًٚمؿ ُمٜمذ أن يٕمرف هذا اًمديـ أن يٙمقن  ومحري ،وزوضمتف وىمٌٞمٚمتف

 داقمٞم٤ًم إمم الِل سم٤مْلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م اْلًٜم٦م.

 ،واْلذر يمؾ اْلذر ُمـ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ اًمذيـ ي٘مٚمٌقن اْلؼ سم٤مـمَلً 

واًم٤ٌمـمؾ طم٘م٤ًم ويٜمٗمرون اًمٜم٤مس قمـ ديـ الِل، وقمـ محٚم٦م ذيٕمتف، وهلذا 

وشمِمقَيٝمؿ ًمٚمحؼ رومض حتذيرات ىمريش  ٟمجد أن اًمٓمٗمٞمؾ 

وص٤مطمٌف، واؾمتخدم قم٘مٚمف اًمذي وهٌف الِل إي٤مه، واؾمتٛمع إمم اْلؼ 

 واهتدى سمف ودقم٤م إًمٞمف.
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 (2)حمرٚز٠ اجلُحٞ  إضالّ أبٞ -2
ظمرضم٧م ذم ٟمٗمر قمنمة ومٙمٜم٤م ذم سمٕمض  »: ىم٤مل أسمق حمذورة 

ًمٚمّمَلة ومًٛمٕمٜم٤م صقت  اًمٓمريؼ طملم ىمٗمؾ رؾمقل الِل 

ف وٟمًتٝمزئ سمف، ومًٛمع رؾمقل ومٍمظمٜم٤م ٟمحٙمٞم ،اعم١مذن وٟمحـ ُمتٜمٙمٌقن

اًمّمقت، وم٠مرؾمؾ إًمٞمٜم٤م إمم أن وىمٗمٜم٤م سملم يديف وم٠مًم٘مك قمكمَّ  الِل 

وم٘م٤مل: ىمؾ الِل ايمؼم، الِل  ،اًمت٠مذيـ هق سمٜمٗمًف رؾمقل الِل 

وم٠مقمٓم٤مين سة ،أيمؼم، ومذيمر إذان صمؿ دقم٤مين طمٞم٨م ىمْمٞم٧م اًمت٠مذيـ
(1)

 

قمغم  صمؿ ،صمؿ ُمر سملم صمديل ،ومٞمٝم٤م رء ُمـ ومْم٦م صمؿ ووع يده قمغم ٟم٤مصٞمتل

صمؿ ىم٤مل رؾمقل  ،هيت طمتك سمٚمٖم٧م يد رؾمقل الِل  ،يمٌدي

وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل الِل  شسم٤مرك الِل ومٞمؽ وسم٤مرك الِل قمٚمٞمؽ»: الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 هق ُم١مذن اعمًجد اْلرام، وص٤مطم٥م اًمٜمٌل، اؾمٛمف: ؾمٛمرة سمـ ُمٕمػم، وىمٞمؾ اؾمٛمف: ُمٕمػم (1)

سمـ حمػميز، وىمٞمؾ: أوس سمـ ُمٕمػم سمـ ًمقذان سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمري٩م سمـ ؾمٕمد سمـ مجح. 

ويم٤من ُمـ أٟمدى اًمٜم٤مس صقشم٤ًم وأـمٞمٌف، اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب 

: اسمـ طمجر: 91ص ،5: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج842ص

 ،4ج  أقمَلم اًمٜمٌَلء،: اًمذهٌل: ؾمػم326ص ،7اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .450ص ،5ج : اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،255ص

اًمٍمة: ُسُة اًمدراهؿ، أسمق ُمٜمّمقر إزهري: حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري، هتذي٥م  (2)

، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 1اًمٚمٖم٦م، )حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م، ط

 .77، ص12م(، سم٤مب اًمّم٤مد واًمراء، ج2001
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وذه٥م يمؾ رء يم٤من ذم ٟمٗمز  ،ىم٤مل: أُمرشمؽ سمف ،ُمرين سم٤مًمت٠مذيـ سمٛمٙم٦م

ُمـ يمراه٦م وقم٤مد ذًمؽ يمٚمف حم٦ٌم ًمرؾمقل الِل  ًمرؾمقل الِل 

(2)
. 

طمرصف قمغم  وـمٞم٥م ُمٕم٤مُمٚمتف ُمـ ضمقاٟم٥م قمٔمٛمتف 

اًمٓمٗمؾ اعمقهقب طمتك وًمق يم٤من همػم ُمًٚمؿ، ويتٌلم ًمٜم٤م هذا ُمـ ىمّم٦م أيب 

حمذورة ص٤مطم٥م اًمّمقت اجلٛمٞمؾ اًمذي يم٤من يًتٝمزئ سم٠مذان اعمًٚمٛملم، 

وقم٤مُمٚمف ُمٕم٤مُمٚم٦م طمًٜم٦م ومل يٕم٤مىمٌف  ويمٞمػ اهتؿ سمف اًمرؾمقل 

قمغم اؾمتٝمزائف سم٤مٕذان، سمؾ ُمًح قمغم رأؾمف وىم٤مل: )اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ومٞمف 

وىم٤مل ًمف: ىمؾ  (م.. اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ومٞمف واهده إمم اإلؾمَلمواهده إمم اإلؾمَل

الِل أيمؼم، الِل
 

 أيمؼم.

سم٤مًمٜم٤مس وشم٠مًمٞمػ ىمٚمقهبؿ، وم٠مسمق  ومٜمَلطمظ رومؼ اًمٜمٌل 

يدقمقه وي٠مُمره سم٤مٕذان، صمؿ  َيزأ سم٤مٕذان، واًمٜمٌل  حمذورة

صمؿ يٕمٓمٞمف ُمـ اًمٗمْم٦م ُم٤م يريض ٟمٗمًف، ويٛمر سمٞمده قمغم ٟم٤مصٞمتف صمؿ وضمٝمف 

ومٞمزيؾ الِل ُم٤م ذم ىمٚمٌف ُمـ  ،ًمف وقمٚمٞمف. وي٤ٌمرك صدره صمؿ سمٓمٜمف طمتك هشمف

، طمتك يرهم٥م ومٞمَم يم٤من ومٞمٕمقد طم٤ًٌم سمؼميم٦م دقم٤مء اًمٜمٌل  ،يمره

ويٓمٚم٥م أن يٙمقن ُم١مذن اعمًجد اْلرام، وم٤مًمرومؼ سم٤معمتٕمٚمٛملم  ،يٙمرهف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل، ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، )حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد( قمكم اًمدارىمٓمٜمل: قم (1)

د ط، دار اعم١ميد،   حمٛمد، يمت٤مب اًمّمَلة، سم٤مب ذم ذيمر أذان أيب حمذورة،

 (.889، ح)514ص ،1ج(م، 2001-هـ1422اًمري٤مض،)
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واؾمتخدام اعم٤مل  ودقم٤مء رب اًمٕم٤معملم ظم٤مص٦م ُمـ اًمٜمٌل 

سمذًمؽ ًمٕمؾ الِل ًمت٠مًمٞمػ اًم٘مٚم٥م ُمٜمٝم٩م ٟمٌقي يٜمٌٖمل أن يًتٕملم دقم٤مة اًمٞمقم 

أن يٗمتح هلؿ اًم٘مٚمقب اعمٖمٚم٘م٦م
(2)

. 

 

 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اٟمٔمر: ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان )قمٔمٛم٦م حمٛمد ُمع أـمٗم٤مل همػم اعمًٚمٛملم( رؿم٤مد ٓؿملم، ضم٤مُمٕم٦م  (1)

  0َلُمٞم٦م، اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م اإلؾم اًمزىم٤مزيؼ، اًمنميٕم٦م
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١َٓ احلرب اإلضسا٥ًٝٞ  -3  إضالّ شٜد بٔ ُضِع
هق أطمد أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد، وُمـ أيمثرهؿ ُم٤مًٓ، أؾمٚمؿ ومحًـ 

ُمِم٤مهد يمثػمة، وشمقذم ذم همزوة  إؾمَلُمف، وؿمٝمد ُمع اًمٜمٌل 

شمٌقك ُم٘مًٌَل إمم اعمديٜم٦م
(2)

. 

ر ذم هذاأيمث-سم٤مًمٞم٤مء، واًمٜمقن-ًمف ؾمٕمٞم٦م :وي٘م٤مل
(1)

. 

ىم٤مل: إن الِل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمـَمَّ أراد   سمـ ؾمَلم قمٌدالِل قمـ

هداي٦م زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م، ىم٤مل زيد سمـ ؾُمٕمٜم٦م: ُم٤م ُمـ قمَلُم٤مت اًمٜمٌقة رء إٓ 

طملم ٟمٔمرت إًمٞمف، إٓ اصمٜمتلم مل  وىمد قمرومتٝم٤م ذم وضمف حمٛمد 

أظمؼممه٤م ُمٜمف: يًٌؼ طمٚمٛمف ضمٝمٚمف، وٓ يزيده ؿمدة اجلٝمؾ قمٚمٞمف إٓ طمٚمًَم. 

ىم٤مل زيد سمـ  ،ومٙمٜم٧م أشمٚمٓمػ ًمف ٕن أظم٤مًمٓمف وم٠مقمرف طمٚمٛمف ُمـ ضمٝمٚمف

ُمـ اْلجرات، وُمٕمف قمكم سمـ أيب  ؾمٕمٜم٦م: ومخرج رؾمقل الِل 

، وم٠مشم٤مه رضمؾ قمغم راطمٚمتف يم٤مًمٌدوي، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل الِل، ـم٤مًم٥م 

إن سُمٍْمى ىمري٦م سمٜمل ومَلن ىمد أؾمٚمٛمقا ودظمٚمقا ذم اإلؾمَلم، ويمٜم٧م 

٤مسمتٝمؿ ؾمٜم٦م وؿمدة وىمحقـم٤ًم ُمـ طمدصمتٝمؿ إن أؾمٚمٛمقا أشم٤مهؿ اًمرزق، وأص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم 289اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص (1)

 ،1ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،245ص ،2ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .566ص

 .289اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص (2)
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اًمٖمٞم٨م، أص٤مهبؿ ؿمدة وىمحط ُمـ اًمٕمٞمش، وم٠مٟم٤م أظمِمك ي٤م رؾمقل الِل، أن 

خيرضمقا ُمـ اإلؾمَلم ـمٛمٕم٤ًم يمَم دظمٚمقا ومٞمف ـمٛمٕم٤ًم، وم٢من رأي٧م أن شمرؾمؾ 

إمم رضمؾ  إًمٞمٝمؿ سمٌمء شمٕمٞمٜمٝمؿ سمف ومٕمٚم٧م، ومٜمٔمر رؾمقل الِل 

 ء.إمم ضم٤مٟمٌف، أراه قمٚمٞم٤ًم، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل الِل، ُم٤م سم٘مل ُمٜمف ر

ىم٤مل زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م: ومدٟمقت إًمٞمف، وم٘مٚم٧م: ي٤م حمٛمد: هؾ ًمؽ أن 

ٓ )شمٌٞمٕمٜمل مترًا ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ طم٤مئط سمٜمل ومَلن إمم أضمؾ يمذا ويمذا؟ وم٘م٤مل: 

، وٓ يًٛمل (ي٤م َيقدي، وًمٙمـ أسمٞمٕمؽ مترًا ُمٕمٚمقُم٤ًم إمم أضمؾ يمذا ويمذا

طم٤مئط سمٜمل ومَلن ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، وم٤ٌميٕمٜمل وم٠مـمٚم٘م٧م مهٞم٤مين، وم٠مقمٓمٞمتف صمَمٟملم 

ـ ذه٥م ذم متر ُمٕمٚمقم إمم أضمؾ يمذا ويمذا، وم٠مقمٓم٤مه٤م اًمرضمؾ، ُمث٘م٤مًٓ ُم

 وم٘م٤مل: اقمجؾ قمٚمٞمٝمؿ، وأقمٜمٝمؿ هب٤م.

ىم٤مل زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م: ومٚمَم يم٤من ىمٌؾ حمؾ إضمؾ سمٞمقُملم أو صمَلصم٦م، 

أشمٞمتف وم٠مظمذت سمٛمج٤مُمع ىمٛمٞمّمف وردائف، وٟمٔمرت إًمٞمف سمقضمف همٚمٞمظ وم٘مٚم٧م 

ٓمٚم٥م قمٌداعم ًمف: أٓ شم٘مْمٜمل ي٤م حمٛمد طم٘مل؟ ومقالِل ُم٤م قمٚمٛمتٙمؿ سمٜمل

عمٓمؾ
(2)

، وًم٘مد يم٤من زم سمٛمخ٤مًمٓمتٙمؿ قمٚمؿ، وٟمٔمرت إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

  وإذ قمٞمٜم٤مه شمدوران ذم وضمٝمف يم٤مًمٗمٚمؽ اعمًتدير، صمؿ رُم٤مين

ُم٤م أؾمٛمع،  سمٌٍمه، وىم٤مل: ي٤م قمدو الِل، شم٘مقل ًمرؾمقل الِل 

وشمّمٜمع سمف ُم٤م أرى؟ ومقاًمذي سمٕمثف سم٤مْلؼ ًمقٓ ُم٤م أطم٤مذر ىمقشمف ًميسم٧م 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، يم٤مُْٓمتِٓم٤مل واعُمََمـَمَٚم٦ِم، اًمٗمػموزآسم٤مدي: اًم٘م٤مُمقس اعمٓمؾ: اًمتًقيػ سم٤مًمِٕمدَّ  (1) ـِ ي ة واًمدَّ

 .1641اعمحٞمط، ص
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قمٛمر ذم ؾمٙمقن  إمميٜمٔمر  سمًٞمٗمل رأؾمؽ. ورؾمقل الِل 

ي٤م قمٛمر أٟم٤م وهق يمٜم٤م أطمقج إمم همػم هذا. أن »صمؿ ىم٤مل:  ،وشم١مدة وشمًٌؿ

شم٠مُمرين سمحًـ إداء، وشم٠مُمره سمحًـ اًمت٤ٌمقم٦م، اذه٥م ي٤م قمٛمر، وم٠مقمٓمف 

 .شطم٘مف، وزده قمنميـ ص٤مقم٤ًم ُمـ متر، ُمٙم٤من ُم٤م رقمتف

، وم٠مقمٓم٤مين طم٘مل، وزادين ىم٤مل زيد: ومذه٥م يب قمٛمر 

هذه اًمزي٤مدة ي٤مقمٛمر؟ ىم٤مل: أُمرين قمنميـ ص٤مقم٤ًم ُمـ متر، وم٘مٚم٧م: ُم٤م 

أن أزيدك ُمٙم٤من ُم٤مرقمتؽ. ىمٚم٧م: وشمٕمرومٜمل ي٤م  رؾمقل الِل 

قمٛمر؟ ىم٤مل: ٓ، ُمـ أٟم٧م؟ ىمٚم٧م: أٟم٤م زيد سمـ ؾُمٕمٜم٦م. ىم٤مل: اْلؼم؟ ىمٚم٧م: 

ُم٤م ومٕمٚم٧م،  اْلؼم، ىم٤مل: ومَم دقم٤مك أن ومٕمٚم٧م سمرؾمقل الِل 

وىمٚم٧م ًمف ُم٤م ىمٚم٧م؟ ىمٚم٧م: ي٤م قمٛمر، مل يٙمـ ُمـ قمَلُم٤مت اًمٜمٌقة رء إٓ 

طملم ٟمٔمرت إًمٞمف، إٓ اصمٜمتلم،  قمرومتٝم٤م ذم وضمف رؾمقل الِل  ىمد

مل أظمؼممه٤م ُمٜمف: يًٌؼ طمٚمٛمف ضمٝمٚمف، وٓ يزيده ؿمدة اجلٝمؾ قمٚمٞمف إٓ 

طمٚمًَم، وم٘مد اظمتؼمهتَم، وم٠مظمؼمك ي٤م قمٛمر أين ىمد روٞم٧م سم٤ملِل رسم٤ًم، 

- ٟمٌٞم٤ًم، وأؿمٝمدك أن ؿمٓمر ُم٤مزم وسم٤مإلؾمَلم ديٜم٤ًم، وسمٛمحٛمدًا 

وم٘م٤مل قمٛمر: أو قمكم  حمٛمد  ٦م أُمصدىم٦م قمغم -وم٢مين أيمثره٤م ُم٤مًٓ 

 وم٢مٟمؽ ٓ شمًٕمٝمؿ يمٚمٝمؿ. ىمٚم٧م: وقمغم سمٕمْمٝمؿ.- سمٕمْمٝمؿ

وم٘م٤مل زيد: أؿمٝمد  ومرضمع قمٛمر وزيد إمم رؾمقل الِل 

وآُمـ  ،أن ٓ إًمف إٓ الِل، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف 
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سمف وصدىمف وسم٤ميٕمف وؿمٝمد ُمٕمف ُمِم٤مهد يمثػمة
(2)

 . 

اـمٚمع ذم سمٕمض ومزيد سمـ ؾمٕمٜم٦م يم٤من أطمد أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد، وىمد 

اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م اًمتل أٟمزهل٤م الِل شمٕم٤ممم قمغم سمٕمض أٟمٌٞم٤مئف، أن ٟمٌل آظمر 

اًمزُم٤من يًٌؼ طمٚمٛمف ضمٝمٚمف وٓ يزيده ؿمدة اجلٝمؾ قمٚمٞمف إٓ طمٚمًَم، وم٠مراد 

إمم اعمديٜم٦م أن  هذا اْلؼم اًمٞمٝمقدي سمٕمد أن ه٤مضمر رؾمقل الِل 

 يٕمرف هؾ يٜمٓمٌؼ قمغم حمٛمد اًمٜمٕم٧م اعمذيمقر ذم ٟمٌل آظمر اًمزُم٤من، أن

طمٚمٛمف يًٌؼ ضمٝمٚمف، وأن ؿمدة اجلٝمؾ قمٚمٞمف ٓ يزيده إٓ طمٚمًَم، أي أٟمف 

سمؾ ٓ خيرج قمـ ُم٘مت٣م اْلٙمٛم٦م،  :ُمٝمَم أوذي ٓ يقصٚمف إمم أذى اًمٜم٤مس

ومٕم٤مُمٚمف سمديـ ُم١مضمؾ إمم أضمؾ  وم٠مراد أن يٛمتحـ رؾمقل الِل 

 ُمٕمٚمقم.

 صمؿ ىمٌؾ أن حيؾ إضمؾ شمٕمرض هذا اًمٞمٝمقدي زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م

سمٙمٚمٛم٦م هتز  ًمديـ ومٜم٤مل ُمـ رؾمقل الِل ًمرؾمقل الِل سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم سم٤م

اعمِم٤مقمر، وم٠مراد سمٕمض ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن يٜمت٘مؿ ُمٜمف 

،  ُمـ ؿمدة شمٖمٞمٔمف قمٚمٞمف ٕٟمف أؾم٤مء إدب ُمع رؾمقل الِل 

، ومٕمرف اْلؼم ومٜمٝم٤مه رؾمقل الِل  ،ويم٤مد أن يٌٓمش سمف ومٞم٘متٚمف

ُمٜمٓمٌ٘م٦م  أن شمٚمؽ اًمّمٗم٦م واًمٜمٕم٧م اعمذيمقر ذم وصػ حمٛمد 

ومتِمٝمد  ،ومٕمرف أن حمٛمدًا هذا هق ذًمؽ اًمٜمٌل اًمذي سمنم سمف إٟمٌٞم٤مء ،قمٚمٞمف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وىم٤مل اْل٤ميمؿ: صحٞمح  605-604ص ،3ج اْل٤ميمؿ: اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، (1)

 اإلؾمٜم٤مد، ورده اًمذهٌل سم٘مقًمف: ىمٚم٧م: ُم٤م أٟمٙمره.
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 ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل وأؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل الِل.أؿمٝم٤مدة اْلؼ وم٘م٤مل: 

ومٙم٤من ـمٞم٥م اعمٕم٤مُمٚم٦م واْلٙمٛم٦م واخلٚمؼ اْلًـ قم٤مُمًَل ُم١مصمرًا ذم إؾمَلم 

 . اْلؼم 
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   ايرٟ نإ خيدّ ايٓيب إضالّ ايغالّ ايٝٗٛدٟ-4
، ٤مل: يم٤من همَلم َيقدي خيدم اًمٜمٌل ىم قمـ أٟمس 

يٕمقده، وم٘مٕمد قمٜمد رأؾمف، وم٘م٤مل ًمف: أؾمٚمؿ،  ومٛمرض وم٠مشم٤مه اًمٜمٌل 

وم٠مؾمٚمؿ ، اًم٘م٤مؾمؿ ده، وم٘م٤مل ًمف: أـمع أسم٤مأسمٞمف، وهق قمٜم ومٜمٔمر إمم

اْلٛمد لِل اًمذي أٟم٘مذه ُمـ »وهق ي٘مقل: ،  ومخرج اًمٜمٌل 

شاًمٜم٤مر
(2)

. 

وـمٞم٥م ُمٕم٤مُمٚمتف ورأومتف  وهذا يدل قمغم رمح٦م اًمٜمٌل 

ٜم٤مس قمغم وضمف اًمٕمٛمقم.. وإن شمٕمج٥م وم٤مقمج٥م ُمـ ُمقىمػ واًمده سم٤مًم

 هذا؟!.

وهذا اًمٖمَلم اًمٞمٝمقدي يم٤من ُمـ قم٤مُم٦م أهؾ اعمديٜم٦م، ودومٕمتف اْل٤مضم٦م 

إمم اًمٌح٨م قمـ ُمّمدر رزق يٕملم سمف أهٚمف، وم٤مظمت٤مر أن يٕمٛمؾ ذم سمٞمقت 

يثرب وأطمٞم٤مئٝم٤م، ي٘ميض اْلقائ٩م، ويٕملم ذم إقمَمل، راوٞم٤ًم سمَم حيّمؾ 

، ويٜمتٝمل اعمٓم٤مف سم٤مًمٗمتك ذم سمٞم٧م رؾمقل الِل قمٚمٞمف ُمـ زهٞمد إضمر

 وم٠مسمٍم ٟمٛمقذضم٤ًم مل يٕمٝمده  ،ًمٞمٕمٞمش ذم يمٜمٗمف ويتٗمٞم٠م ُمـ فمَلًمف

ُمـ إظمَلق اًم٤ًمُمٞم٦م واخلّم٤مل اًمٗم٤موٚم٦م، إذ مل يًٌؼ ًمف أن رأى ؾمٞمدًا ٓ 

ومَل قمج٥م أن  :ييب ظم٤مدُمف وٓ يٕمٜمٗمف، وًمٙمـ حيًـ إًمٞمف ويَلـمٗمف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هؾ يّمكم  سم٤مب إذا أؾمٚمؿ اًمّمٌل وُم٤مت،  اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، (1)

 (.1356ح) 530ص ،1ج قمٚمٞمف، وهؾ يٕمرض قمغم اًمّمٌل اإلؾمَلم،
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 وأطمٌف قمـ ىمرب. ؿمٖمػ اًمٗمتك سم٤مًمٜمٌل 

إي٤مم يم٤مًمِمٝمد اعمّمٗمك قمغم ىمٚم٥م اًمٗمتك اًمٞم٤مومع، وهق ذم ذًمؽ  ومتر

طمريص قمغم ٟم٘مؾ ُمِم٤مهداشمف إمم واًمده، ومٞمند ًمف ُمـ أظم٤ٌمره قمٚمٞمف اًمّمَلة 

واًمًَلم وقم٤مـمر ؾمػمشمف، وين إب سمَم يَلىمٞمف وًمده ُمـ يمريؿ اعمٕم٤مُمٚم٦م 

وـمٞمٌٝم٤م، وشم٘مع ذم ٟمٗمًف أسمٚمغ ُمقىمع، طمتك أشمك ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي اومت٘مد ومٞمف 

ظم٤مدُمف اًمٞمٝمقدي وعم٤م ؾم٠مل قمٜمف ضم٤مءه اخلؼم سم٠من اًمٗمتك  اًمٜمٌل 

ًمزي٤مرشمف ودظمؾ -قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم-ُمريض ـمريح اًمٗمراش، ومٞمٝمرع

قمٜمد اًمٗمتك وضمٚمس قمٜمد رأؾمف ُمت٠مُمًَل ذم ُمَلحمف اعمره٘م٦م  اًمٜمٌل 

وم٘م٤مل ًمف: أؾمٚمؿ يريد أن يٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م  ،وضمًده اعمتٕم٥م اًمذي أهنٙمف اعمرض

اإلؾمَلُمل، طمتك يٙمت٥م ُمـ اًمٗم٤مئزيـ، اْلؼ، وأن يدظمؾ ذم طمٞم٤مض اًمديـ 

ًمٙمٜمف يم٤من  :واًمٗمتك ُمٜمذ رأى أظمَلق اًمٜمٌقة ىمد ذح الِل صدره ًمإلؾمَلم

خيِمك ذم اًمقىم٧م ذاشمف ُمـ رومض واًمده أن يذقمـ ًمٚمحؼ، ومجٕمؾ يٚمتٗم٧م إًمٞمف 

اًم٘م٤مؾمؿ، ومٞمنع ظمرى، ويٜمٓمؼ إب أظمػمًا، أـمع أسم٤مشم٤مرة، وإمم اًمٜمٌل شم٤مرة أ

ؿ اعم٘مّمقد، وطمّمؾ اعم٠مُمقل، وظمٚمع اًمٗمتك سم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ومٌذًمؽ شم

اًمٗمتك رداء اًمٞمٝمقدي٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م، وأسمدًمف سمثقب اْلؼ واهلدى، وخيرج اًمٜمٌل 

  واًمٌنم فم٤مهر قمكم ىمًَمت وضمٝمف، وًم٤ًمٟمف مل يٗمؽم قمـ محد الِل

  شاْلٛمد لِل اًمذي أٟم٘مذه ُمـ اًمٜم٤مر»قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م. 

 اًمٙمٗم٤مر وهذه اًم٘مّم٦م شمٙمِمػ اًمٜمٗمًٞم٦م اهل٤مدئ٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع

ومٚمؿ يٙمـ صمٛم٦م شمقشمر وٓ شمقضمس، ومٝمذا اًمٜمٌل  -ُمنميملم وَيقد-

  يٛمر سمٛمجٚمس ومٞمف أظمَلط ُمـ اعمًٚمٛملم واعمنميملم واًمٞمٝمقد
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ومٞمجٚمس إًمٞمٝمؿ، ويتحدث ُمٕمٝمؿ، ويدقمقهؿ صمؿ يٛميض، سمؾ هق 

  يزورهؿ ذم سمٞمقهتؿ، وجيٞم٥م دقمقاهتؿ، ويٗمتح سمٞمتف ًمزي٤مرهتؿ

 ذم اخلدُم٦م.سمؾ ويدين ومتك ُمٜمٝمؿ طمتك يكم هذه اخلّمقصٞم٦م 

إن هذا يمٚمف ُمٔمٝمر ىمقة ووصمقق، وم٢من هذه اعمخ٤مًمٓم٦م أىمٍم اًمٓمرق 

ف ه١مٓء قمغم اًمديـ وأهٚمف، وهلدم اْلقاضمز اًمتل ىمد شمقضمد ذم  ًمتٕمرِّ

 ٟمٗمقؾمٝمؿ قمـ ىمٌقًمف أو اًمتٕمرف قمٚمٞمف.

وأصح٤مسمف ُمـ ومتك  ٟمت٤ًمءل: ُم٤مذا أوم٤مد رؾمقل الِل 

يٙمثر هلؿ صٖمػم أؾمٚمؿ صمؿ ُم٤مت ُمـ ؾم٤مقمتف، ومٚمـ يِمٝمد ُمٕمٝمؿ ُمٕمريم٦م، وًمـ 

يمَم يم٤من  مجٕم٤ًم، وًمـ حيقز هلؿ ُم٤مًٓ، وًمـ خيدم رؾمقل الِل 

خيدُمف ُمـ ىمٌؾ، وم٠ٌمي رء يٙمقن اًمٗمرح؟! إن هداي٦م اًمٜم٤مس واؾمتٜم٘م٤مذهؿ 

اًمتل قم٤مش هل٤م،  ُمـ دريم٤مت اًمٜم٤مر يم٤مٟم٧م ىمْمٞم٦م اًمٜمٌل 

وارشمٌٓم٧م ُمِم٤مقمره هب٤م، ومرطمف وطمزٟمف، همْمٌف ورو٤مه، وًمذا يٗمرح هذا 

اًمٜمٕمٛم٦م أن سمنمًا ىمد اهتدى سمٕمد وَلل، وٟمج٤م  اًمٗمرح، وحيٛمد رسمف قمغم هذه

سمدقمقشمف ُمـ اًمٜم٤مر، وإن يم٤من ذاك ومتك أؾمٚمؿ صمؿ ُم٤مت سمٕمد ُمـ ؾم٤مقمتف، وإن 

 ،هق اًمذي طَمِزن أؿمد اْلزن ،اًمذي ومرح هذا اًمٗمرح اًمٜمٌل 

طمتك يم٤مد أن َيٚمؽ أؾمٗم٤ًم عم٤م أقمرض قمـ دقمقشمف ُمـ أقمرض
(2)

ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ)

(ڦڦ
(1)

. 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .63قمٌداًمقه٤مب اًمٓمريري، ىمّمص ٟمٌقي٦م، ص (1)

 .6ؾمقرة اًمٙمٝمػ، آي٦م:  (2)
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 يف ايعٗد ايٓبٟٛ ّ ايٛفٛد اييت قدَت املد١ٜٓإضال -5

 ((22))ٚفد أغذع: 

، وىمدُم٧م أؿمجع قمغم رؾمقل الِل  »ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: 

ئ٦م رأؾمٝمؿ ُمًٕمقدقم٤مم اخلٜمدق، وهؿ ُم
(1)

سمـ رظمٞمٚم٦م، ومٜمزًمقا ؿمٕم٥م  

، وأُمر هلؿ سم٠ممح٤مل اًمتٛمر، ؾمٚمع، ومخرج إًمٞمٝمؿ رؾمقل الِل 

ُمٜم٤م، وٓ أىمؾ قمددًا،  وم٘م٤مًمقا: ي٤م حمٛمد ٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدًا ُمـ ىمقُمٜم٤م أىمرب داراً 

وىمد و٘مٜم٤م سمحرسمؽ وسمحرب ىمقُمؽ، ومجئٜم٤م ٟمقادقمؽ، ومقادقمٝمؿ 

أمح٤مل
(3)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يٜمًٌقن إمم أؿمجع سمـ ري٨م سمـ همٓمٗم٤من سمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس قمٞمَلن سمـ ُمي، اًمٙمٚمٌل:  (1)

 ، قم٤ممل اًمٙمت٥م،1هِم٤مم سمـ حمٛمد، مجٝمرة اًمٜم٥ًم: )حت٘مٞمؼ: ٟم٤مضمل طمًـ، ط

، اسمـ طمزم: أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد 453(، ص1987 -هـ1407سمػموت،)

سمـ طمزم، مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب، )حت٘مٞمؼ: قمٌداًمًَلم حمٛمد ه٤مرون، ط، دار اعمٕم٤مرف، 

، اسمـ آصمػم: أسمق اْلًلم قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٙمريؿ 249اًم٘م٤مهرة، د ت(، ص

 1وت، د ط، د ت(، جاجلزري، اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب، )دار ص٤مدر، سمػم

، اًم٘مٚم٘مِمٜمدي: أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمكم، هن٤مي٦م إرب ذم ُمٕمروم٦م أٟم٤ًمب 65ص

 .50م(، ص1985 -هـ1405، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 1اًمٕمرب، )ط

ُمًٕمقد سمـ رظمٞمٚم٦م سمـ قم٤مسمد سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل، يم٤من ىم٤مئد أؿمجع يقم إطمزاب، صمؿ  (2)

 .90، ص6متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، جأؾمٚمؿ ومحًـ إؾمَلُمف، اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم 

 .306، ص1اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ج (3)
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وئمٝمر أصمر طمًـ شمٕم٤مُمؾ رؾمقل الِل ُمٕمٝمؿ وُم٤ٌمدرشمف سمت٘مديؿ 

اًمتٛمر هلؿ، وىمد أص٤مهبؿ اجلقع واخلقف، ويم٤من رؾمقل الِل  فأصح٤مسم

ىم٤مدرًا قمغم طمرهبؿ وآٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ عمِم٤مريمتٝمؿ إطمزاب، همػم أٟمف 

  اًمًٚمؿ وطمًـ اًمتٕم٤مُمؾ واًمدقمقة قمغم يمؾ أُمر، ويم٤من ي٘مدم

 ذم إؾمَلُمٝمؿ. هذا اًمتٕم٤مُمؾ اْلًـ ؾم٤ٌٌمً 

 ((22))كٝظعبداي ٚفد: 

ىم٤مل: إن وومد قمٌس اًم٘مٞمس عم٤م أشمقا اًمٜمٌل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس

  ىم٤مل: ُمـ اًم٘مقم أو ُمـ اًمقومد؟ ىم٤مًمقا: رسمٞمٕم٦م ىم٤مل: ُمرطم٤ًٌم

لِل إٟم٤م ٓ سم٤مًم٘مقم أو سم٤مًمقومد همػم ظمزاي٤م وٓ ٟمداُمك. وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل ا

ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مشمٞمؽ إٓ ذم اًمِمٝمر اْلرام، وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ هذا اْلل ُمـ 

يمٗم٤مر ُمي، ومٛمرٟم٤م سم٠مُمر ومّمؾ ٟمخؼم سمف ُمـ وراءٟم٤م وٟمدظمؾ سمف اجلٜم٦م وم٘م٤مل: 

آُمريمؿ سم٠مرسمع؟ وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع: آُمريمؿ سم٤مإليَمن سم٤ملِل وطمده، أشمدرون 

ؾمقل الِل، وإىم٤مم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ الِل وأن حمٛمدًا ر ُم٤م اإليَمن سم٤ملِل؟

اًمّمَلة، وإيت٤مء اًمزيم٤مة، وصقم رُمْم٤من، وأن شمٕمٓمقا اخلٛمس ُمـ اعمٖمٜمؿ، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يٜمًٌقن إمم قمٌداًم٘مٞمس سمـ أومَم سمـ دقمٛمك سمـ ضمديٚم٦م سمـ أؾمد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار، ىمٌٞمٚم٦م  (1)

قمٔمٞمٛم٦م يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم، وهل٤م سمٓمقن يمثػمة. يم٤مٟم٧م ُمقاـمٜمٝمؿ سمتٝم٤مُم٦م، صمؿ ظمرضمقا 

، 2ٕصمػم: اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب، جإمم اًمٌحريـ، واؾمت٘مروا هب٤م وسم٘مراه٤م، اسمـ ا

، ُم١مؾم٦ًم 3، يمح٤مًم٦م: قمٛمر رو٤م، ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب اًم٘مديٛم٦م واْلديث٦م، )ط314ص

 .276، ص2م(، ج1982 -هـ1402اًمرؾم٤مًم٦م، 
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وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع: قمـ اًمدسم٤مء
(2)

، واْلٜمتؿ
(1)

، واًمٜم٘مػم
(3)

، واعمزوم٧م
(6)

 ،

وم٤مطمٗمٔمقهـ وادقمقا إًمٞمٝمـ ُمـ وراءيمؿ
(5)

. 

وذًمؽ  ،٘مٞمسقمٌداًم ًمقومد ومٕمٜمد شم٠مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمرؾمقل 

تٝمؿ، واًمؽمطمٞم٥م هبؿ، وُمدطمٝمؿ ُمـ ظمَلل طُمًـ اؾمت٘م٤ٌمهلؿ وخم٤مـمٌ

واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، ٟمجد ُمٜمٝمج٤ًم ٟمٌقي٤ًم قمٔمٞمًَم ُمتٛمٞمزًا ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمقومد يم٤من ًمف 

سمؾ وزي٤مدة إيَمهنؿ وشم٠مًمٞمػ ىمٚمقب  ،إصمر اًمٙمٌػم ذم صم٤ٌمهتؿ قمغم اإلؾمَلم

 طمرص وم٘مد ،ُمـ وراءهؿ ًمٚمدظمقل ذم اًمديـ اإلؾمَلُمل واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف

 ٦م اإلُم٤مم أمحد أن إيمراُمٝمؿ، وأوص هبؿ يمَم ذم رواي غمقم

ظمقاٟمٙمؿ وم٢مهنؿ أؿم٤ٌمهٙمؿ إىم٤مل ًمألٟمّم٤مر: أيمرُمقا  اًمرؾمقل 

وعم٤م أصٌحقا ؾم٠مهلؿ قمـ وٞم٤موم٦م إٟمّم٤مر  ،ذم اإلؾمَلم أؿمٌف ؿمٞمئ٤ًم سمٙمؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمدسم٤مء: اًم٘مرع واطمده٤م دسم٤مءه ويم٤مٟمقا يٜمتٌزون ومٞمٝم٤م ومتنع اًمِّمّدة ذم اًمنماب. اسمـ  (1)

 . 96، ص2، جإصمػم، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر

اْلٜمتؿ: ضمرار ُمدهقٟم٦م ظمي يم٤مٟم٧م حتٛمؾ ومٞمٝم٤م اخلٛمر إمم اعمديٜم٦م صمؿ اشمًع ومٞمٝم٤م وم٘مٞمؾ  (2)

ًمٚمخزف يمٚمف طمٜمتؿ، وإٟمَم هنك قمـ آٟمت٤ٌمذ ومٞمٝم٤م: ٕهن٤م شمنع اًمِّمّدة ومٞمٝم٤م ٕضمؾ دهٜمٝم٤م. 

 .448، ص1اعمّمدر ٟمٗمًف، ج

اعم٤مء ًمٞمّمػم ٟمٌٞمذا اًمٜم٘مػم: أصؾ اًمٜمخٚم٦م يٜم٘مر وؾمٓمف صمؿ يٜمٌذ ومٞمف اًمتٛمر ويٚم٘مك قمٚمٞمف  (3)

 .104، ص5ُمًٙمرا. اعمّمدر ٟمٗمًف، ج

اعمزوم٧م: ُمـ إوقمٞم٦م هق اإلٟم٤مء اًمذي ـمغم سم٤مًمزوم٧م. وهق ٟمقع ُمـ اًم٘م٤مر، صمؿ اٟمتٌذ ومٞمف.  (4)

 . 304، ص2اسمـ إصمػم: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر، ج

، 1اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اإليَمن، سم٤مب أداء اخلُُٛمس ُمـ اإليَمن، ج (5)

 (. 53، ح)31ص
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ظمقان أٟٓمقا ومراؿمٝمؿ، وأـم٤مسمقا إوإيمراُمٝمؿ إي٤مهؿ، وم٠مظمؼموه أهنؿ ظمػم 

ُمٓمٕمٛمٝمؿ، وسم٤مشمقا وأصٌحقا يٕمٚمٛمقهنؿ يمت٤مب الِل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف، وم٠مقمج٥م 

ذًمؽ وومرح سمف، صمؿ قمروقا قمٚمٞمف ُم٤م شمٕمٚمٛمقه ُمـ   اًمٜمٌل

يمت٤مب الِل، واًمًٜمـ واًمتحٞم٤مت، صمؿ ؾم٠مهلؿ هؾ ُمٕمٝمؿ ُمـ أزوادهؿ ؿمٞمئ٤ًم 

وا رطم٤مهلؿ، وضم٤مء يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٍمة متر وووٕمقه رومٗمرطمقا، واسمتد

ُمـ  صمؿ إٟمف ُمدح مترهؿ اًمؼمين، ومٚمَم رضمٕمقا أُم٤مم رؾمقل الِل 

ٝمؿ ومٞمفُمٜمف، وقمٔمٛم٧م رهمٌت ووم٤مدهتؿ أيمثروا اًمٖمرس
(2)

ومل شمٙمـ ًمف شمٚمؽ  

 اعمٜمزًم٦م ىمٌؾ ذًمؽ.

ورضمع اًم٘مقم إمم دي٤مرهؿ سمٕمد أن شمٗم٘مٝمقا، وأضم٤مزهؿ اًمرؾمقل 

 .يمَم هل قم٤مدشمف ُمع اًمقومقد 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .432، ص3اإلُم٤مم أمحد: اعمًٜمد، ج (1)
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 ((11))ٚٚا٥ٌ بٔ حذس ((22))ٚفد حطسَٛت: 

ىم٤مئًَل:  حيٙمل وائؾ سمـ طمجر ظمؼم ىمدوُمف إمم اًمٜمٌل 

 وأٟم٤م ذم سمٚمد قمٔمٞمؿ وروم٤مهٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م سمٚمٖمٜم٤م فمٝمقر رؾمقل الِل »

، ومٚمَم ىمدُم٧م وإمم رؾمقًمف  ومرومْم٧م ورهم٧ٌم إمم الِل 

قمٚمٞمف أظمؼمين أصح٤مسمف أٟمف سَمنّم سمٛم٘مدُمل قمٚمٞمٝمؿ ىمٌؾ أن أىمدم سمثَلث 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُمٕمدود  -ضمٖمراومٞم٤مً -طميُمقت: إىمٚمٞمؿ قمٔمٞمؿ ُمِمٝمقر ُمـ أىم٤مًمٞمؿ ضمزيرة اًمٕمرب، وهق  (1)

ُمـ اًمٞمٛمـ، وهق ذم ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، حيده ؿمَمًٓ رُمؾ إطم٘م٤مف اعمتّمؾ سمَم 

اهلٜمدي، وذىم٤ًم قمَمن  يٕمرف اًمٞمقم سم٤مًمرسمع اخل٤مزم، وضمٜمقسم٤ًم سمحر اًمٕمدل اعمتّمؾ سم٤معمحٞمط

واًمٌحر اًمٕمريب، وهمرسم٤ًم ُم٘م٤مـمٕم٦م قمدن. قم٤مشمؼ اًمٌَلدي، ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم 

 .101اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ص

وائؾ سمـ طمجر: سمـ ؾمٕمد سمـ ُمنوق سمـ وائؾ سمـ وٛمٕم٩م سمـ وائؾ سمـ رسمٞمٕم٦م  (2)

 اْليُمل اًمٙمٜمدي، يم٤من ُمٚمٙم٤ًم قمٔمٞمًَم سمحيُمقت سمٚمٖم٦م فمٝمقر اًمٜمٌل 

 ُُمًٚمًَم ومٌنم اًمٜمٌل  إمم رؾمقل الِل  ومؽمك ُمٚمٙمف وهنض

سم٘مدوُمف اًمٜم٤مس ىمٌؾ أن ي٘مدم سمثَلصم٦م أي٤مم ومٚمَمَّ ىمدم ىمرب جمٚمًف وأدٟم٤مه صمؿ ىم٤مل هذا وائؾ 

٤ًٌم ذم الِل ورؾمقًمف  سمـ طمجر أشم٤ميمؿ ُمـ أرض سمٕمٞمدة ُمـ طميُمقت ـم٤مئٕم٤ًم همػم ُمٙمره راهم

أرو٤ًم، ُم٤مت وائؾ  وذم ديٜمف سم٘مٞم٦م أسمٜم٤مء اعمٚمقك اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ذم وائؾ وذم وًمده صمؿ أىمٓمٕمف

سمـ طمجر ذم إُم٤مرة ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وذًمؽ يقم اجلٛمٕم٦م ًمًٌع قمنمة ًمٞمٚم٦م ُمْم٧م 

 ُمـ ذي اْلج٦م ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم ودومـ ذم اْلْم٤مرُم٦م، ويمٜمٞمتف أسمق هٜمٞمدة

اسمـ طم٤ٌمن: حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد سمـ طم٤ٌمن سمـ ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕمٌد اًمتٛمٞمٛمل، اًمث٘م٤مت  

، 1ائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثَمٟمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد، اهلٜمد، ط)ُمراىم٦ٌم: د/حمٛمد قمٌداعمٕمٞمد ظم٤من، د

 .425-424، سم٤مب اًمقاو، ص3م(، ج1973هـ/1393
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ؾَمّٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد قمكم  ًمٞم٤مل، ومٚمَم ىمدُم٧م قمغم رؾمقل الِل 

صٕمد اعمٜمؼم وأىمٕمدين  ٟمف إوسمًط رداءه وأضمٚمًٜمل قمٚمٞمف، صمؿ 

اًمٜم٤مس هذا وائؾ سمـ طمجر ُمٕمف. صمؿ محد الِل وأصمٜمك قمٚمٞمف، وىم٤مل: ي٤م أَي٤م 

ش ىمد أشم٤ميمؿ ُمـ ارض سمٕمٞمدة ُمـ طميُمقت ـم٤مئٕم٤ًم همػم ُمٙمره
(2)

. 

 فقمغم طُمًـ اؾمت٘م٤ٌمًم -صٚمقات الِل وؾمَلُمف قمٚمٞمف-ًم٘مد طمرص 

 .وُمٚمقيمٝم٤م ظم٤مص٦م وأٟمف ُمـ أهة أىمٞم٤مل اًمٞمٛمـ

إٟمزاًمف اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ، و وهذا ُمـ طمًـ ظمٚم٘مف 

دف إؾمٛمك واطمتقائٝمؿ اطمتقاًء يٚمٞمؼ سمٛمٙم٤مٟمتٝمؿ طمتك حيّمؾ سمذًمؽ اهل

واًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ شمٖمٚمٖمؾ اإليَمن ذم اًمٜمٗمقس وصم٤ٌمشمف صم٤ٌمشم٤ًم راؾمخ٤ًم، ومَم 

أروقمٝم٤م ُمـ وؾمٞمٚم٦م دقمقي٦م ٟم٤مضمح٦م ًمدظمقل اعمدقمق ذم اإلؾمَلم سمؾ 

 وًمدظمقل ُمـ وراء اعمدقمق ُمـ ىمقُمف ذم اإلؾمَلم.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .349، ص1: اسمـ ؾمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، ج349، ص5اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، ج (1)
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 :ٚفد ثكٝف 

سمٕمد ُم٘مدُمف ُمـ شمٌقك،  ىمدم وومد صم٘مٞمػ إمم اًمٜمٌل 

هؿ صمؿ اٟمٍمف قمٜمٝمؿ، وىمد ىمد طم٤مس ويم٤من رؾمقل الِل 

ْلؼ سمف ُمٜمٝمؿ قمروة سمـ ُمًٕمقد
(2)

ُمـ زقمَمئٝمؿ وم٠مؾمٚمؿ، ورضمع إمم ىمقُمف  

يدقمقهؿ وم٘متٚمقه، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمدُم٧م صم٘مٞمػ وأدريم٧م أٟمف ٓ ـم٤مىم٦م هل٤م 

وًمذا قمزُم٧م قمغم إرؾم٤مل وومد إمم اعمديٜم٦م  سمٛمح٤مرسم٦م حمٛمد 

: يمٜم٤مٟم٦م سمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾوُمـ وومدهؿ، عم٘م٤مسمٚم٦م حمٛمد 
(1)

، وقمثَمن 

 اًمٕم٤مصسمـ أيب
(3)

 وهمػمهؿ. 

ومٚمَم دٟمقا ُمـ اعمديٜم٦م، وٟمزًمقا وادي ىمٜم٤مة
(6)

 ، أًمٗمقا هب٤م اعمٖمػمة سمـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قمروة سمـ ُمًٕمقد سمـ ُمٕمت٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اًمث٘مٗمل، وأُمف ؾمٌٞمٕم٦م سمٜم٧م  (1)

 .238، ص4 متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، جقمٌد ؿمٛمس. اسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م ذم

يمٜم٤مٟم٦م سمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ اًمث٘مٗمل: ُمـ ؾم٤مدات صم٘مٞمػ ذم زُم٤مٟمف وأذاومٝمؿ اًمذيـ ىمدُمقا قمغم  (2)

مجٞمٕم٤ًم، وىمٞمؾ: أن يمٜم٤مٟم٦م مل يًٚمؿ، وظمرج إمم ٟمجران، صمؿ إمم اًمروم،  اًمٜمٌل 

 .331، ص5ومَمت هب٤م يم٤مومرا. اعمّمدر ٟمٗمًف، ج

هٞم٤من سمـ قمٌدالِل سمـ مه٤مم اًمث٘مٗمل، ٟمزل قمثَمن سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ سمنم سمـ قمٌد سمـ د (3)

اختذه قم٤مُمًَل قمغم اًمٓم٤مئػ، صمؿ  اًمٌٍمة وأؾمٚمؿ ذم وومد صم٘مٞمػ، وأن اًمٜمٌل 

أسمق سمٙمر، صمؿ اؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم قمَمن واًمٌحريـ، وشمقذم ذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م إطمدى 

ومخًلم وىمٞمؾ: مخس ومخًلم، ويم٤من ًمٕمثَمن دور سم٤مرز ذم ُمٜمع صم٘مٞمػ ُمـ اًمردة. 

 .221، ص4اعمّمدر ٟمٗمًف، ج

وادي ىَمٜم٤َمة: سم٤مًمٗمتح، واًم٘مٜم٤مة: اًم٘م٤مُم٦م، وُمٜمف: ومَلن صٚم٥م اًم٘مٜم٤مة، ويمؾ ظمِم٦ٌم قمٜمد  (4)

اًمٕمرب ىمٜم٤م يم٤مًمٕمّم٤م واًمرُمح، ومجٕمٝم٤م ىمٜم٤م، وىمٜمك مجع اجلٛمع، ىم٤مًمف اسمـ إٟم٤ٌمري، وىم٤مل 

= 
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ؿمٕم٦ٌم
(2)

 يرقمك ذم ٟمقسمتف ريم٤مب أصح٤مب رؾمقل الِل  

هؿ شمرك اًمريم٤مب آ، ومٚمَم رويم٤مٟم٧م رقمٞمتٝم٤م ٟمقسم٤ًم قمغم أصح٤مسمف 

سم٘مدوُمٝمؿ  قمٜمد اًمث٘مٗمٞملم، وذه٥م يِمتد، ًمٞمٌنم رؾمقل الِل 

ّمديؼ ىمٌؾ أن يدظمؾ قمغم رؾمقل الِل قمٚمٞمف، ومٚم٘مٞمف أسمق سمٙمر اًم

 وم٠مظمؼمه قمـ ريم٥م صم٘مٞمػ أهنؿ ىمد ىمدُمقا يريدون اًمٌٞمٕم٦م ،

ذوـم٤ًم، ويٙمتتٌقا  أن ينمط هلؿ رؾمقل الِل وواإلؾمَلم، 

يمت٤مسم٤ًم ذم ىمقُمٝمؿ وسمَلدهؿ وأُمقاهلؿ، وم٘م٤مل  ُمـ رؾمقل الِل 

رؾمقل الِل  أسمق سمٙمر ًمٚمٛمٖمػمة: أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ سم٤ملِل ٓ شمًٌ٘مٜمل إمم

  أٟم٤م أطمدصمف، ومٗمٕمؾ اعمٖمػمة. ومدظمؾ أسمق سمٙمر قمغم طمتك أيمقن

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إزهري: اًم٘مٜم٤مة ُم٤م يم٤من ذا أٟم٤مسمٞم٥م ُمـ اًم٘مّم٥م، وسمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م اًمٙمٔم٤مئؿ اًمتل دمري  =

٤مة: آسم٤مر حتٗمر حت٧م إرض وخيرق سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض طمتك حت٧م إرض ىمٜمك، واًم٘مٜم

شمٔمٝمر قمغم وضمف إرض يم٤مًمٜمٝمر، وهبذا ؾمٛمٞم٧م اًم٘مٜم٤م ُمـ ٟمقاطمل ؾمٜمج٤مر: وهل يمقرة 

واؾمٕم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمؼم وؾمٙم٤مهن٤م قمرب سم٤مىمقن قمغم قمرسمٞمتٝمؿ ذم اًمِمٙمؾ واًمٙمَلم وىمرى 

وُم٤مل، وىمد  اًمْمٞمػ، وىمٜم٤مة أيْم٤ًم: واد سم٤معمديٜم٦م وهل أطمد أوديتٝم٤م اًمثَلصم٦م قمٚمٞمف طمرث

ي٘م٤مل وادي ىمٜم٤مة: ىم٤مًمقا: ؾمٛمل ىمٜم٤مة ٕن شمٌٕم٤ًم ُمرَّ سمف وم٘م٤مل هذه ىمٜم٤مة إرض، ي٤مىمقت 

 .401، ص3اْلٛمقي: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، سم٤مب ىمٜم٤مة، ج

اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم: سمـ أيب قم٤مُمر سمـ ُمًٕمقد سمـ ُمٕمت٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م اسمـ قمٛمرو سمـ  (1)

لِل، وىمٞمؾ: أسم٤م قمٞمًك، ؾمٕمد سمـ قمقف سمـ ىمٞمس، وهق صم٘مٞمػ اًمث٘مٗمل، يٙمٜمك أسم٤م قمٌدا

وأُمف اُمرأة ُمـ سمٜمل ٟمٍم سمـ ُمٕم٤موي٦م، أؾمٚمؿ قم٤مم اخلٜمدق، وىمدم ُمٝم٤مضمرًا، وىمٞمؾ: إن أول 

ُمِم٤مهده اْلديٌٞم٦م، ويم٤من اعمٖمػمة رضمَلً ـمقآً ذا هٞم٦ٌم أقمقر أصٞم٧ٌم قمٞمٜمف يقم اًمػمُمقك. 

 .1445اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص
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، وم٠مظمؼمه سم٘مدوُمٝمؿ قمٚمٞمف، صمؿ قم٤مد اعمٖمػمة إمم رؾمقل الِل 

، ومٚمؿ يٗمٕمٚمقا أصح٤مسمف، وقمّٚمٛمٝمؿ يمٞمػ حيٞمقن رؾمقل الِل 

ضب هلؿ  إٓ سمتحٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، وعم٤م ىمدُمقا قمغم رؾمقل الِل 

ىم٦ٌم ذم ٟم٤مطمٞم٦م ُمًجده، ويم٤من ظم٤مًمد
(2)

ذي سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، هق اًم 

، طمتك ايمتتٌقا يمت٤مهبؿ، ويم٤من يٛمٌم سمٞمٜمٝمؿ وسملم رؾمقل الِل 

ظم٤مًمد هق اًمذي يمت٥م يمت٤مهبؿ سمٞمده، ويم٤مٟمقا ٓ يٓمٕمٛمقن ـمٕم٤مُم٤ًم ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ 

طمتك ي٠ميمؾ ُمٜمف ظم٤مًمد، طمتك أؾمٚمٛمقا  قمٜمد رؾمقل الِل 

أن يدع  وومرهمقا ُمـ يمت٤مهبؿ، وىمد يم٤من ومٞمَم ؾم٠مًمقا رؾمقل الِل 

هلؿ اًمٓم٤مهمٞم٦م، وهل اًمَلت، ٓ
 

صمَلث ؾمٜملم، وم٠مسمك رؾمقل الِل  َيدُمٝم٤م

  ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ومَم سمرطمقا ي٠ًمًمقٟمف ؾمٜم٦م، وي٠مسمك قمٚمٞمٝمؿ، طمتك

ؾم٠مًمقا ؿمٝمرًا واطمدًا سمٕمد ُم٘مدُمٝمؿ، وم٠مسمك قمٚمٞمٝمؿ أن يدقمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمًٛمك، 

أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ  ًمٙمٜمف أقمٗم٤مهؿ ُمـ هدُمٝم٤م وسمٕم٨م رؾمقل الِل 

طمرب، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ًمٞمٝمدُم٤مه٤م، وىمد يم٤مٟمقا ؾم٠مًمقه ُمع شمرك اًمٓم٤مهمٞم٦م 

: وم٢مٟمف ٓ ظمػم ذم أن يٕمٗمٞمٝمؿ ُمـ اًمّمَلة، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

 ديـ ٓ صَلة ومٞمف، ومٚمَم أؾمٚمٛمقا ويمت٥م هلؿ رؾمقل الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُمٞم٦م إُمقي، أسمق ؾمٕمٞمد، صح٤ميب ُمِمٝمقر، ُمـ ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمـ أ (1)

اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم إمم اإلؾمَلم، ه٤مضمر إمم اْلٌِم٦م صمؿ ىمدُمقا اعمديٜم٦م ُمع ضمٕمٗمر سمـ أيب 

قمغم صدىم٤مت  ـم٤مًم٥م، وؿمٝمد قمٛمرة اًم٘مْم٤مء وُم٤م سمٕمده٤م واؾمتٕمٛمٚمف اًمٜمٌل 

ُمذطم٩م، وأُمره أسمق سمٙمر قمغم ُمِم٤مرف اًمِم٤مم، اؾمتِمٝمد يقم ُمرج اًمّمٗمر، وىمٞمؾ يقم 

 .91، ص2ـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، جأضمٜم٤مديـ.  اسم
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يمت٤مهبؿ، أُّمر قمٚمٞمٝمؿ قمثَمن سمـ أيب اًمٕم٤مص، ويم٤من ُمـ أطمدصمٝمؿ ؾمٜم٤ًم، 

وذًمؽ أٟمف يم٤من أطمرصٝمؿ قمغم اًمتٗم٘مف ذم اإلؾمَلم، وشمٕمٚمؿ اًم٘مرآن، وم٘م٤مل 

الِل، إين ىمد رأي٧م هذا : ي٤م رؾمقل أسمق سمٙمر ًمرؾمقل الِل 

اًمٖمَلم ُمٜمٝمؿ ُمـ أطمرصٝمؿ قمغم اًمتٗم٘مف ذم اإلؾمَلم، وشمٕمٚمؿ اًم٘مرآن. 

ي٠مشمٞمٝمؿ طملم أؾمٚمٛمقا وص٤مُمقا رُمْم٤من، سمٗمٓمقرهؿ  ويم٤من سمَلل 

(2)وؾمحقرهؿ ُمـ قمٜمد رؾمقل الِل 
 . 

سم٘مدوم وومد  يٌنموٟمف رؾمقل الِل أصح٤مب وىمد ظمرج 

ٌنم اًمرؾمقل ؿ إول يسمدًمٞمؾ أهنؿ يم٤مٟمقا يت٤ٌمرون ذم أَّي  ،صم٘مٞمػ

 .سم٘مدوُمٝمؿ 

ذم اًمنموط اًمتل طم٤موًمقا  وىمد طم٤مورهؿ رؾمقل الِل 

اًمتٛمًؽ هب٤م واؿمؽماـمٝم٤م ًمدظمقهلؿ اإلؾمَلم ُمع أهن٤م شمٜم٤مىمض أصقل هذا 

شمٚمؽ اًمنموط، إٓ أٟمف  اًمديـ، وىمد رومض اًمرؾمقل 

سمحٙمٛمتف وطمًـ ُمٕم٤مُمٚمتف وطمٚمٛمف وأٟم٤مشمف وإيمراُمف هلؿ شمٖمٚم٥م قمغم يمؾ 

قا ذم اإلؾمَلم وختٚمقا قمـ شمٚمؽ اًمّمٕم٤مب ذم اعمٗم٤موو٤مت، طمتك دظمٚم

اًمنموط، وأقمٗم٤مهؿ قمَم يٛمٙمـ إقمٗم٤مؤهؿ ُمٜمف وهق شمٙمًػم إصٜم٤مم 

ُمـ أصح٤مسمف ُمـ َيدُمٝم٤م  وهدم اًمَلت طمٞم٨م أرؾمؾ 

ويرحيٝمؿ ُمٜمٝم٤م
(1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 1، اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، ج198، ص3اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ج (1)

 .96، ص3، اًمٓمؼمي: شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، ج312ص

 .1708، ص2حمٛمد سم٤مؿمٛمٞمؾ: ُمقؾمققم٦م اًمٖمزوات اًمٙمؼمى، ج (2)
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 ((22))ٚفد عرز٠: 

ذم صٗمر ؾمٜم٦م شمًع  قمغم رؾمقل الِل وومدهؿ ىمدم 

قمددهؿ اصمٜم٤م قمنم رضمًَل، ومٞمٝمؿ: مجرة سمـ اًمٜمٕمَمن اًمٕمذريو
(1)

ؿ، وؾمٚمٞم
(3)

 

وؾمٕمد
(6)

اسمٜم٤م ُم٤مًمؽ، وُم٤مًمؽ اسمـ أيب رسم٤مح، ومٜمزًمقا دار رُمٚم٦م سمٜم٧م  

ومًٚمٛمقا سمًَلم  ج٤مري٦م، صمؿ ضم٤مءوا إمم اًمٜمٌل ٜماْل٤مرث اًم

اجل٤مهٚمٞم٦م وىم٤مًمقا: ٟمحـ أظمقة ىميص ُٕمف، وٟمحـ اًمذيـ أزاطمقا ظمزاقم٦م 

وسمٜمل سمٙمر قمـ ُمٙم٦م، وًمٜم٤م ىمراسم٤مت وأرطم٤مم. وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

ٜمل سمٙمؿ، ُم٤م ُمٜمٕمٙمؿ ُمـ حتٞم٦م : ُمرطم٤ًٌم سمٙمؿ وأهًَل، ُم٤م أقمروم

قمـ  اإلؾمَلم؟ ىم٤مًمقا: ىمدُمٜم٤م ُمرشم٤مديـ ًم٘مقُمٜم٤م، وؾم٠مًمقا اًمٜمٌل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إمم قمذرة اسمـ ؾمٕمد هذيؿ سمـ  يٜمًٌقن -سمْمؿ اًمٕملم وؾمٙمقن اًمذال وومتح اًمراء-قمذرة  (1)

زيد سمـ ًمٞم٨م سمـ ؾمقد سمـ أؾمٚمؿ سمـ اْل٤مذم سمـ ىمْم٤مقم٦م، وشمتٗمرع ىمٌٞمٚمتٝمؿ إمم أومخ٤مذ يمثػمة، 

، اسمـ إصمػم: اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب، 448اسمـ طمزم: مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب، ص

  .331، ص2ج

ىم٦م سمٜمل مجرة سمـ اًمٜمٕمَمن سمـ هقدة سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٛمٕم٤من اًمٕمذري، يم٤من أول ُمـ ىمدم صد (2)

، وأؿم٤مر إمم ووم٤مدشمف. اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز قمذرة إمم اًمٜمٌل 

 .254، ص1اًمّمح٤مسم٦م،  ج

ذم وومد سمٜمل قمذرة، وم٠مؾمٚمٛمقا،  ؾمٚمٞمؿ سمـ ُم٤مًمؽ اًمٕمذري: وومد قمغم اًمٜمٌل  (3)

 . 145، ص3ويم٤مٟمقا اصمٜمل قمنم رضمَلً.  اسمـ طمجر:اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج

ذم وومد سمٜمل قمذرة. اعمّمدر  اًمٜمٌل  ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ اًمٕمذري: ىمدم قمغم (4)

 . 63، ص3ٟمٗمًف، ج
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٤م وأؾمٚمٛمقا وأىم٤مُمقا أي٤مُم٤ًم، صمؿ اٟمٍمومقا ٝمأؿمٞم٤مء ُمـ أُمر ديٜمٝمؿ وم٠مضم٤مهبؿ ومٞم

إمم أهٚمٞمٝمؿ وم٠مُمر هلؿ سمجقائز، يمَم يم٤من جيٞمز اًمقومد، ويم٤ًم أطمدهؿ 

سمردة
(2)

. 

ف ُمٕم٤مُمٚمتووطمًـ أظمَلىمف  ًم٘مد يم٤من هلدي اًمٜمٌل 

ًمٚمقومقد ُمٕم٤مُمٚم٦م ـمٞم٦ٌم أصمرًا يمٌػمًا ذم شم٠مًمٞمػ ىمٚمقهبؿ ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمَلم 

  وصم٤ٌمهتؿ قمٚمٞمف.

يذيمر  واوم٘مد ضم٤مءه وومد قمذرة وؾمٚمٛمقا قمٚمٞمف سمتحٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م وسمدأ

صمؿ  ،رطم٥م هبؿ وأطمًـ إؾمت٘م٤ٌمهلؿ، وُمٗم٤مظمرهؿ وُمدطمٝمؿ ٕٟمٗمًٝمؿ

اُمتٜم٤مقمٝمؿ قمـ حتٞم٦م اإلؾمَلم ؾم٥ٌم أراد أن يٕمرف قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم 

 -سمٙمؾ رمح٦م ورأوم٦م -٠ًمهلؿ قمـ ذًمؽ، صمؿ ذع قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم وم

قمٚمٞمٝمؿ  ينمح هلؿ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ طمتك أؾمٚمؿ اًم٘مقم وم٠مهمدق 

 اًمٕمٓم٤مي٤م وأيمرُمٝمؿ يمَم يم٤من يٙمرم اًمقومقد.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي 331ص 1اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، ج (1)

: 657، ص3: اسمـ اًم٘مٞمؿ، زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد ج251، ص2واًمًػم، ج

 .272، ص3اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد، ج
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 ِٝ((22))ٚفد بين مت: 

، سمنمسمٕم٨م رؾمقل الِل 
(1)

 :سمـ ؾمٗمٞم٤من، وي٘م٤مل 

اًمٜمح٤مم
(3)

وىمد طمؾ اًمٕمدوي، قمغم صدىم٤مت سمٜمل يمٕم٥م ُمـ ظمزاقم٦م، ومج٤مء  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

متٞمؿ: سمٓمـ ُمـ ـم٤مسمخ٦م وـم٤مسمخ٦م ُمـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م وهؿ سمٜمق متٞمؿ سمـ ُمر سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م،  سمٜمق (1)

واًمتٛمٞمؿ ذم اًمٚمٖم٦م: اًمِمديد، ىم٤مًمف اجلقهري: قمـ أيب قمديؿ ٟم٘مؾ ومًٛمل سمف اًمرضمؾ ويم٤من 

ًمتٛمٞمؿ ُمـ اًمقًمد زيد ُمٜم٤مة، وقمٛمرو سمـ اْل٤مرث ىم٤مل ذم اًمٕمؼم: ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزهلؿ سم٠مرض 

واُمتدت إمم اًمٖمري ُمـ أرض اًمٙمقوم٦م، صمؿ  ٟمجد ُمـ هٜم٤مًمؽ قمغم اًمٌٍمة وإيَمُمف،

شمٗمرىمقا سمٕمد ذًمؽ ذم اْلقاض، ومل شمٌؼ ُمٜمٝمؿ سم٤مدي٦م، وورث ُم٤ًميمٜمٝمؿ همزي٦م ُمـ ـملء، 

وظمٗم٤مضم٦م ُمـ سمٜمل قم٘مٞمؾ سمـ يمٕم٥م، وُمـ سمٓمقهنؿ طمٜمٔمٚم٦م، وسمٜمق اًمٕمٜمؼم، وسمٜمق متٞمؿ أيْم٤مً 

ُمـ هذيؾ. اًم٘مٚم٘مِمٜمدي: أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمكم، هن٤مي٦م إرب ذم ُمٕمروم٦م أٟم٤ًمب 

ٕمرب، )حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم، سمػموت، اًم

 .188م(، سم٤مب اًمت٤مء ُمع اعمٞمؿ، ص1980هـ/1400

سمنم سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم اإلص٤مسم٦م ذم اًم٘مًؿ إول سمِمػم سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٕمتٙمل، عم٤م شمقضمف اًمٜمٌل  (2)

  إمم ُمٙم٦م قم٤مم اْلديٌٞم٦م ىمدم قمٚمٞمف سمنم، وم٠ًمًمف قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم قمـ أهؾ

وهؾ قمٚمٛمقا سم٘مدوُمف وم٠مظمؼمه أهنؿ ىمد قمٚمٛمقا سم٘مدوُمف، وأهنؿ اضمتٛمٕمقا قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم  ُمٙم٦م،

 .156، ص1وحت٤مًمٗمقا قمغم صده قمـ اًمٌٞم٧م. اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج

اًمٜمح٤مم اًمٕمدوي: هق ٟمٕمٞمؿ سمـ قمٌدالِل سمـ أؾمٞمد سمـ قمقف اًم٘مرر اًمٕمدوي، اعمٕمروف  (3)

إٓ سمٕمد ومتح ُمٙم٦م: ٕٟمف يم٤من يٜمٗمؼ قمغم أراُمؾ سمٜمل سم٤مًمٜمح٤مم، شم٘مدم إؾمَلُمف، ًمٙمٜمف مل َي٤مضمر 

قمدي وأيت٤مُمٝمؿ، اؾمتِمٝمد سم٠مضمٜم٤مديـ ذم ظمَلوم٦م قمٛمر ؾمٜم٦م مخس قمنمة، وىمٞمؾ: أٟمف ىمتؾ 

. اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، يقم ُم١مشم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

: اسمـ طمجر: 246، ص4: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج719ص

= 
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سمٜمقاطمٞمٝمؿ سمٜمق قمٛمرو سمـ ضمٜمدب سمـ اًمٕمٜمؼم سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ، ومجٛمٕم٧م 

ظمزاقم٦م ُمقاؿمٞمٝم٤م ًمٚمّمدىم٦م، وم٤مؾمتٜمٙمر ذًمؽ سمٜمق متٞمؿ وأسمقا، واسمتدروا 

، اًم٘مز، وؿمٝمروا اًمًٞمقف، وم٘مدم اعمّمدق قمغم اًمٜمٌل 

وم٠مظمؼمه وم٘م٤مل: ُمـ هل١مٓء اًم٘مقم؟ وم٤مٟمتدب هلؿ قمٞمٞمٜم٦م سمـ سمدر اًمٗمزاري
(2)

 ،

ًلم وم٤مرؾم٤ًم ُمـ اًمٕمرب ًمٞمس ومٞمٝمؿ ذم مخ ومٌٕمثف اًمٜمٌل 

ُمٝم٤مضمري وٓ أٟمّم٤مري، وم٠مهم٤مر
 

قمٚمٞمٝمؿ وم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ أطمد قمنم رضمًَل، 

وإطمدى قمنمة اُمرأة، وصمَلصملم صٌٞم٤ًم ومجٚمٌٝمؿ
 

إمم اعمديٜم٦م، وم٘مدم ومٞمٝمؿ 

قمدة ُمـ رؤؾم٤مء سمٜمل متٞمؿ، قمٓم٤مرد سمـ طم٤مضم٥م
(1)

، واًمزسمرىم٤من سمـ سمدر
(2)

 ،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .249، ص6ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج اإلص٤مسم٦م =

قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ اًمٗمزاري: قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ سمـ طمذيٗم٦م سمـ سمدر سمـ قمٛمرو سمـ ضمقيف سمـ  (1)

ًمقذان سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ قمدي سمـ ومزارة سمـ ذسمٞم٤من سمـ سمٖمٞمض سمـ ري٨م سمـ همٓمٗم٤من سمـ ؾمٕمد 

سمـ ىمٞمس سمـ قمٞمَلن اًمٗمزاري يٙمٜمك: أسم٤م ُم٤مًمؽ، أؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح، وىمٞمؾ: أؾمٚمؿ ىمٌؾ 

اًمٗمتح ُمًٚمًَم، وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤ًم أو اًمٓم٤مئػ أيْم٤ًم، ويم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ،  اًمٗمتح، وؿمٝمد

وُمـ إقمراب اجلٗم٤مة، ويم٤من قمٞمٞمٜم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ اجلراريـ، ي٘مقد قمنمة أًمػ. اسمـ 

 .318، ص4إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

قمغم اًمٜمٌل  قمٓم٤مرد سمـ طم٤مضم٥م ب ٟمزرارة سمـ قمدس سمـ زيد اًمتٛمٞمٛمل، أسمق قمٙمرُم٦م، وومد (2)

  ،واؾمتٕمٛمٚمف قمغم صدىم٤مت متٞمؿ وارشمد قمٓم٤مرد ُمع ُمـ ارشمد ُمـ سمٜمل متٞمؿ

 وشمٌع ؾمج٤مح، صمؿ قم٤مد إمم اإلؾمَلم،وهق اًمذي ىم٤مل:

 أوـــــح٧م ٟمٌٞمتٜمـــــ٤م أٟمثـــــك ٟمٓمٞمـــــػ هبـــــ٤م

 

 وأوــــــح٧م أٟمٌٞمــــــ٤مء اًمٜمــــــ٤مس ذيمراٟمــــــ٤م 

ـــــــــ٤مس يمٚمٝمـــــــــؿ  ـــــــــ٦م الِل رب اًمٜم  ومٚمٕمٜم

 

ــــ٤م  ــــ٤مًمٙمٗمر أهمقاٟم ـــــ سم ــــج٤مح وُم ــــغم ؾم  قم

 .245، ص4ؿ. اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، جوذيمر ىمّم٦م ووم٤مدشمف ُمع سمٜمل متٞم  
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وىمٞمس سمـ قم٤مصؿ
(1)

، وىمٞمس سمـ اْل٤مرث
(3)

ٕمد، وٟمٕمٞمؿ سمـ ؾم
(6)

 ،

وإىمرع سمـ طم٤مسمس، وري٤مح سمـ اْل٤مرث
(5)

، وقمٛمرو سمـ إهتؿ
(4)

. 

وي٘م٤مل: يم٤مٟمقا شمًٕملم أو صمَمٟملم رضمًَل، ومدظمٚمقا اعمًجد وىمد أذن 

 سمَلل سم٤مًمٔمٝمر، واًمٜم٤مس يٜمتٔمرون ظمروج رؾمقل الِل 

ومٕمجٚمقه واؾمتٌٓم١موه ومٜم٤مدوه: ي٤م حمٛمد اظمرج إًمٞمٜم٤م، ومخرج رؾمقل الِل 

وأىم٤مم سمَلل، ومّمغم رؾمقل الِل ،   اًمٔمٝمر صمؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اًمزسمرىم٤من سمـ سمدر سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ظمٚمػ سمـ هبدًم٦م اًمتٛمٞمٛمل، اًمًٕمدي، ي٘م٤مل يم٤من اؾمٛمف  (1) =

اْلّملم وًم٘م٥م اًمزسمرىم٤من ْلًـ وضمٝمف، وهق ُمـ أؾمَمء اًم٘مٛمر، اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم 

 . 3، ص3، ج: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م206، ص2ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

ىمٞمس سمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٜم٤من سمـ ُمٜم٘مر سمـ ظم٤مًمد، اًمتٛمٞمٛمل، يٙمٜمك سم٠ميب قمكم وىمٞمؾ: همػم ذًمؽ،  (2)

يم٤من ممـ طمرم اخلٛمر ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وُمـ ؾم٤مدات متٞمؿ. اسمـ قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م 

: اسمـ 502، ص3: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج617إصح٤مب، ص

 . 258، ص5ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، جطمجر: اإلص٤مسم٦م ذم مت

ىمٞمس سمـ اْل٤مرث سمـ يزيد سمـ ؿمٌؾ اسمـ قمؿ اعم٘مٜمع اًمتٛمٞمٛمل، اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم  (3)

 .362، ص5: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج492، ص3ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

ٜمٌل ىم٤مل اسمـ طمجر: ٟمٕمٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اًمتٛمٞمٛمل. ذيمره اسمـ ؾمٕمد ومٞمٛمـ ىمدم ذم وومد متٞمؿ قمغم اًم (4)

381، ص6طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج . اسمـ. 

، 2ري٤مح سمـ اْل٤مرث اًمتٛمٞمٛمل اعمج٤مؿمٕمل. اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج (5)

 .215ص

قمٛمرو سمـ إهتؿ سمـ ؾمٛمك سمـ ظم٤مًمد اًمتٛمٞمٛمل اعم٘مري، أسمق ٟمٕمٞمؿ، وي٘م٤مل: أسمق رسمٕمل، واؾمؿ  (6)

: اسمـ إصمػم: 562ب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، صأسمٞمف إهتؿ: ؾمٜم٤من. اسمـ قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤م

: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، 353، ص3أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .285، ص4ج
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ن ذُمل إن ُمدطمل ًمزيـ، وإأشمقه، وم٘م٤مل إىمرع: ي٤م حمٛمد ائذن زم ومقالِل 

ذًمؽ الِل شم٤ٌمرك  ،: يمذسم٧مًمِملم، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل الِل 

، ومجٚمس وظمٓم٥م ظمٓمٞمٌٝمؿ وشمٕم٤ممم، صمؿ ظمرج رؾمقل الِل 

ًمث٤مسم٧م سمـ ىمٞمس  وهق قمٓم٤مرد سمـ طم٤مضم٥م، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

ٛمد ائذن ًمِم٤مقمرٟم٤م، وم٠مذن ًمف، ضمٌف، وم٠مضم٤مسمف، صمؿ ىم٤مًمقا: ي٤م حمأسمـ ؿمَمس: 

ْل٤ًمن سمـ  وم٘م٤مم اًمزسمرىم٤من سمـ سمدر وم٠مٟمِمد، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

صم٤مسم٧م
(2)

: أضمٌف، وم٠مضم٤مسمف سمٛمثؾ ؿمٕمره، وم٘م٤مًمقا: والِل خلٓمٞمٌف أسمٚمغ ُمـ 

طمٚمؿ ُمٜم٤م، وىم٤مل رؾمقل الِل أ ٜم٤م، وًمِم٤مقمره أؿمٕمر ُمـ ؿم٤مقمرٟم٤م، وهلقظمٓمٞمٌ

  ذم ىمٞمس سمـ قم٤مصؿ: هذا ؾمٞمد أهؾ اًمقسمر، ورد قمٚمٞمٝمؿ

إهى واًمًٌل، وأُمر هلؿ سم٤مجلقائز، يمَم يم٤من  الِل رؾمقل 

شجيٞمز اًمقومد 
(1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م: سمـ اعمٜمذر سمـ طمرام سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر سمـ صمٕمٚم٦ٌم  (1)

اعم١ميد  اعُمٜم٤مومخ قمٜمف، واعمٜم٤موؾ سمـ قمٛمرو سمـ اخلزرج ؿم٤مقمر رؾمقل الِل 

سمروح اًم٘مدس، ُيٙمٜمك: أسم٤م قمٌداًمرمحـ، وىمٞمؾ: أسم٤م اًمقًمٞمد، ويم٤من يٙمٜمك أيْم٤ًم سم٠ميب اْل٤ًمم 

سمٚم٤ًمٟمف اًمٖم٤مزي سمف أقمراض اعمنميملم، قم٤مش ُم٤مئ٦م  عمٜم٤موٚمتف قمـ رؾمقل الِل 

وقمنميـ ؾمٜم٦م، ؿمج٤مع اًمٚم٤ًمن، مل يٙمـ ممـ يِمٝمد اًمقهمك، وٓ َيتز إمم اًمٚم٘م٤مء ًمٞمتحّمـ 

 قمٜمف أسمق هريرة، وقم٤مئِم٦م، واسمٜمف. سم٤مٔـم٤مم ويٜم٤موؾ سم٤مًمٙمَلم، روى

أسمق ٟمٕمٞمؿ: أمحد سمـ قمٌدالِل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك إصٌٝم٤مين، ُمٕمروم٦م  

، 1اًمّمح٤مسم٦م، )حت٘مٞمؼ: قم٤مدل يقؾمػ اًمٗمزاري، دار اًمقـمـ، اًمري٤مض، ط

 م(.1998هـ/1419

 .294، ص1اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، ج (2)
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ًمٚم٘م٤مء اًمرؾمقل اًمٜمٌقي٦م متٞمؿ طملم طمي إمم اعمديٜم٦م سمٜمل إن وومد 

شمٕم٤مًم٧م ،اًمٙمريؿ
 

ُمـ  أصقاهتؿ وهؿ يٜم٤مدون رؾمقل الِل 

وراء طمجراشمف: أن اظمرج إًمٞمٜم٤م ي٤م حمٛمد؟ ومآذى ذًمؽ اًمرؾمقل 

  ٛمد ضمئٜم٤مك ٟمٗم٤مظمرك، ظمرج إًمٞمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا: ي٤م حموُمع هذا

 ٓمٞمٌٙمؿ، ومٚمٞم٘مؾ. ًمِم٤مقمريمؿ وخلوم٠مذن ًمِم٤مقمرٟم٤م وظمٓمٞمٌٜم٤م، ىم٤مل: ىمد أذٟم٧م 

وَمّردد ظمٓمٞم٥م وومد متٞمؿ قمٓم٤مرد سمـ طم٤مضم٥م اعمٗم٤مهٞمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ 

صمؿ أضم٤مب قمٚمٞمف ظمٓمٞم٥م اعمًٚمٛملم صم٤مسم٧م ويمذا ؿم٤مقمرهؿ، اًمٗمخر واعمدح 

سمـ ىمٞمس سم٤معمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمَلُمٞم٦م اًمراؾمخ٦م وسمٕمد أن اٟمتٝمك ظمٓمٞم٥م اعمًٚمٛملم 

طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م ُمـ سمٕمده ومرد قمغم اعمًٚمٛملم ىم٤مم ؿم٤مقمر  ،ُمـ ىمقًمف

ؿم٤مقمرهؿ، وم٤مقمؽمف وومد متٞمؿ سمحًـ أظمَلق اعمًٚمٛملم وطمٚمٛمٝمؿ وقمغم 

اًمذي دم٤موز قمـ ُم٤م ومٕمٚمقه ُمـ قمدم  رأؾمٝمؿ رؾمقل الِل 

صٚمقات -سمؾ اؾمت٘مٌٚمٝمؿ ،ورومع أصقاهتؿ ومقق صقت اًمٜمٌل ،آؾمتئذان

، وأـمٚمؼ هلؿ ؿ وروي٦مقمٚمٞمف واؾمتج٤مب عمٓم٤مًمٌٝمؿ ذم طمٚم-الِل وؾمَلُمف

 ،ًمقومد قمـ إؾمَلُمٝمؿُمع اطمتك أؾمٗمر ذًمؽ اًمتٕم٤مُمؾ اًمرائع  أهاهؿ

شمٗمقىم٧م قمغم اًمٗمخر واًمتٕم٤مزم، ٕم٤مُمٚم٦م اعمظمَلق، وـمٞم٥م إحًـ وم

وهل
 

ضمديرة سم٠من يٕمٞمد اًمتٛمًؽ هب٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾم٤مًمػ قمزهتؿ ذم ٟمنم 

 اًمديـ اإلؾمَلُمل.
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 دـــــــــمتٗٝ
 ّٜٛ حٓني يًُؤيف١ قًٛبِٗ عطا٤ ايٓيب 

يم٤من اًمٕمٓم٤مء واًمٙمرم اعمحٛمدي ُمـ جم٤مٓت اًمؽمهمٞم٥م اًمتل شم١مًمػ 

وشمٜمزع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ همؾ وطمًد ًمٞمحؾ حمٚمٝم٤م اْل٥م واإلظم٤مء،  ،اًم٘مٚمقب

يٕمٓمل طمٞمٜمَم جيد ًمٚمٕمٓم٤مء ٟمٗمٕم٤ًم  وًم٘مد يم٤من رؾمقل الِل 

ٗمقس جمٌقًم٦م قمغم طم٥م ًمإلؾمَلم ويٛمٜمع طمٞمٜمَم يرى ًمٚمٛمٜمع طمٙمٛم٦م، وم٤مًمٜم

ُمـ أطمًـ إًمٞمٝم٤م، واًمٕمٓم٤مء يقرث اعمح٦ٌم ويمثرشمف شمٗمٕمؾ إقم٤مضمٞم٥م 

ـّ وٓ أذى.  ظم٤مص٦م إذا مل يتٌٕمف ُم

يرهم٥م اًمٜم٤مس ذم ديـ الِل وحيٌٌف  وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمٓم٤مء واإلطم٤ًمن اًمذي شمرشم٤مح ًمف اًمٜمٗمقس وشم٘مٌؾ ٟمحق ص٤مطمٌف 

 سم٤مْل٥م واًم٘مرب.

ًمٜمٗمقس حت٥م ُمـ جيزل هل٤م طمٞم٨م أن ا ،وًمٕمٓم٤مء اعم٤مل أصمر قمٔمٞمؿ

ُمـ  وشمتِمقق إمم ُمـ حيًـ إًمٞمٝم٤م، وم٘مد أقمٓمك اًمٜمٌل  ،اًمٕمٓم٤مء

همٜم٤مئؿ طمٜملم أذاف ىمريش وزاد هلؿ ذم اًمٕمٓم٤مء ًمت٠مًمٞمػ ىمٚمقهبؿ 

وشمرهمٞمٌٝمؿ ذم اإلؾمَلم، يمَم أقمٓمك آظمريـ ىمريٌل قمٝمد سم٤مإلؾمَلم ًمٞمزيد 

طُمٌٝمؿ ًمإلؾمَلم ومٝمؿ جمٌقًمقن سمٓمٌٕمٝمؿ قمغم طم٥م إُمقال واًمٖمٜم٤مئؿ 

 ٦م اًمدٟمٞمقي٦م ظم٤مص٦م وأن اإليَمن مل يتٛمٙمـ ُمـ ىمٚمقهبؿ سمٕمد.واعمٜمٗمٕم

وإقمٓم٤مئف إُمقال اًمٙمثػمة ٕذاف  إن ؾمخ٤مء اًمٜمٌل 

ىمريش ُمـ اعمرهم٤ٌمت اًمتل شمرهم٥م اًمْمٕمٗم٤مء ومْمًَل قمـ إىمقي٤مء ذم 
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اإلؾمَلم وشمٕم٤مًمٞمٛمف، يمَم شمرهم٥م همػم اعمًٚمٛملم ذم إُمٕم٤من اًمٜمٔمر واًمٗمٙمر ذم 

ًمدٟمٞم٤م وٟمٕمٞمؿ أظمرةٕٟمف جيٛمع سملم ؾمٕم٤مدة ا :اإلؾمَلم وومْمٚمف
(2)

. 

اإلؾمَلم وأهٚمف وأذل اًمٙمٗمر وطمزسمف ومَم فمٜمؽ سمٕمٓم٤مء ىمّقى 

واؾمتجٚم٥م سمف رؤوس اًم٘م٤ٌمئؾ واًمٕمِم٤مئر اًمذيـ إذا همْمٌقا همْم٥م 

ؾمٚمؿ أًمٖمْمٌٝمؿ أشم٤ٌمقمٝمؿ، وإذا روقا ريض آشم٤ٌمع ًمرو٤مهؿ: وم٢مذا 

ه١مٓء اًمزقمَمء مل يتخٚمػ قمٜمٝمؿ أطمد ُمـ ىمقُمٝمؿ ومٚمٚمف ُم٤م أقمٔمؿ ُمقىمع 

أضمداه وأٟمٗمٕمف ًمإلؾمَلم وأهٚمفهذا اًمٕمٓم٤مء وُم٤م 
(1)

. 

ومٝمذا اًمٕمٓم٤مء واًمٙمرم َيٞم٩م اًمٕمقاـمػ حم٦ٌم وودادًا، ويثػم اًمٜمٗمقس 

 شم٘مرسم٤ًم وومداء.

إهن٤م اْلٙمٛم٦م اًمتل متكم قمغم اًمداقمٞم٦م اظمتٞم٤مر إؾمٚمقب اًمذي 

يَلُمس اعمِم٤مقمر، وحيرك إطم٤مؾمٞمس، ويٓمٞم٥م اًمٜمٗمقس، ويزيؾ 

ًمٙمرم واجلقد اًمذي إطم٘م٤مد وهمٚمٝم٤م، وذم هذا اًمٕمٓم٤مء شمٜمٌٞمٝم٤ًم إمم قمٔمؿ ا

ويم٤من ًمف أصمر ومٕم٤مل ذم ُمٞمؾ اًمٜمٗمقس ٟمحقه  اشمّمػ سمف اًمٜمٌل 

 حم٦ٌم وشم٘مديرًا، وشم٘مرسم٤ًم إمم اإلؾمَلم شم٘مرسم٤ًم ُمروٞم٤ًم.

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ؾمٚمٞمَمن سمـ ، )راٟمٔمر: أؾمٚمقب اًمؽمهمٞم٥م ذم دقمقة اًمٜمٌل  (1)

قمٌداًمٕمزيز اًمدويش، ىمًؿ اًمدقمقة وآطمت٤ًمب، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

 .240اإلؾمَلُمٞم٦م(، ص

 .193-192، ص2اسمـ اًم٘مٞمؿ: زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، ج (2)
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 (2)ضفٝإ صخس بٔ حسب ٞبعطاؤٙ أل -1

يم٤من شم٤مضمرًا جيٝمز اًمتج٤مر سمَمًمف وأُمقال ىمريش إمم اًمِم٤مم وهمػمه٤م ُمـ 

٤مهٚمٞم٦م رأي٤ًم صمَلصم٦م: قمت٦ٌم، أرض اًمٕمجؿ. وي٘م٤مل: يم٤من أومْمؾ ىمريش ذم اجل

وأسمق ضمٝمؾ، وأسمق ؾمٗمٞم٤من. ومٚمَّم أشمك الِل سم٤مإلؾمَلم أدسمروا ذم اًمرأي، صمؿ 

ىمتؾ قمت٦ٌم وأسمق ضمٝمؾ ذم سمدر، وسم٘مل أسمق ؾمٗمٞم٤من رئٞم٤ًًم وزقمٞمًَم وحم٤مرسم٤ًم لِل 

ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم، ًمٙمـ ضم٤مء الِل سمف يقم أن سم٤مهم٧م رؾمقل الِل ىمريِم٤ًم ذم 

إمم رؾمقل الِل  قمٌداعمٓمٚم٥م ًمٞمٚم٦م اًمٗمتح٤مس سمـ ٌومتح ُمٙم٦م، وم٘مد أشمك سمف اًمٕم

  وؾم٠مًمف أن ي١مُمٜمف ومٚمَم رآه رؾمقل الِل  :ىم٤مل ًمف

وم٘م٤مل: سم٠ميب  شن ًمؽ أن شمٕمٚمؿ أن ٓ إًمف إٓ الِل؟ آوحيؽ ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من أُم٤م »

والِل ًم٘مد فمٜمٜم٧م أٟمف ًمق  شأٟم٧م وأُمل ُم٤م أوصٚمؽ وأطمٚمٛمؽ وأيمرُمؽ 

وحيؽ ي٤م أسم٤م  »٤مل: يم٤من ُمع الِل إهل٤ًم همػمه ًم٘مد أهمٜمك قمٜمل ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد، وم٘م

ىم٤مل: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل، ُم٤م  شؾمٗمٞم٤من أمل ي٠من ًمؽ أن شمٕمٚمؿ أين رؾمقل الِل 

٤م هذه والِل وم٢من ذم اًمٜمٗمس ُمٜمٝم٤م طمتك  أطمٚمٛمؽ وأيمرُمؽ وأوصٚمؽ! أُمَّ

أن ؿمٞمئ٤ًم. وم٘م٤مل ًمف اًمٕم٤ٌمس: وحيؽ أؾمٚمؿ وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل وأن 

دة اْلؼ، حمٛمدًا رؾمقل الِل ىمٌؾ أن شميب قمٜم٘مؽ. ىم٤مل. ومِمٝمد ؿمٝم٤م

وم٠مؾمٚمؿ، ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل الِل، إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من رضمؾ حي٥م هذا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أسمق ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م إُمقي رأس ىمريش ذم وىمتف، ويم٤من ُمـ ده٤مة اًمٕمرب،  (1)

 .106، ص3أي واًمنمف ومٞمٝمؿ. اًمذهٌل: ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌَلء، جوُمـ أهؾ اًمر
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ٟمٕمؿ ُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ،  »اًمٗمخر، وم٤مضمٕمؾ ًمف ؿمٞمئ٤ًم، ىم٤مل: 

شوُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمف ومٝمق آُمـ، وُمـ دظمؾ اعمًجد ومٝمق آُمـ 
(2)

. 

ّـَ اًمٜمٌل  اذهٌقا  »قمغم ىمريش سمٕمد اًمٗمتح وم٘م٤مل:  وىمد ُم

إمم طمٜملم ُمـ ه١مٓء  ذه٥م ُمع اًمٜمٌل و شوم٠مٟمتؿ اًمٓمٚم٘م٤مء 

اًمٓمٚم٘م٤مء أًمػ رضمؾ
(1)

، ويمثػم ُمٜمٝمؿ ىمد دظمؾ اإلؾمَلم، وىمد شم٠مًمػ اًمٜمٌل 

  ىمٚمقب إومراد ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمَلم ومتٙمٞمٜمف ذم ىمٚمقهبؿ

متٙمٞمٜم٤ًم صم٤مسمت٤ًم ُمَلزُم٤ًم ًم٘مٚمقهبؿ وُمـ ه١مٓء أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، ويم٤من 

صم٦م يت٠مًمػ ىمٚمقب ىمقٍم وٕمٞمػ إيَمهنؿ، أو ْلدا اًمرؾمقل 

قمٝمدهؿ، ومٞمٖمدق قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٓم٤مي٤م مم٤م يم٤من ًمف أصمر ُم٤ٌمذ ذم زي٤مدة إيَمهنؿ 

وئمٝمر هذا إصمر ضمٚمٞم٤ًم ذم ختّمٞمص ه١مٓء اًم٘مقم  ،ومتًٙمٝمؿ سم٤مإلؾمَلم

سم٤مًمٕمٓم٤مي٤م أو اًمزي٤مدة ومٞمف قمغم همػمهؿ يمَم يم٤من ذًمؽ سمٕمد طمٜملم ُمع أيب 

ؾمٗمٞم٤من وهمػمه وىمد يم٤من أؾمٚمؿ ُمـ ىمٌؾ، ًمٙمـ هذا اًمٕمٓم٤مء يم٤من اًم٥ًٌم 

 ذم صم٤ٌمشمف وزي٤مدة إيَمٟمف. اعم٤ٌمذ

ويم٤من ممـ  وؿمٝمد أسمق ؾمٗمٞم٤من طمٜمٞمٜم٤ًم ُمع رؾمقل الِل 

، وم٠مقمٓم٤مه ُمئ٦م سمٕمػم وأرسمٕملم أوىمٞم٦م ُمـ أهمدق قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

ئ٦م سمٕمػم وأرسمٕملم ف ُمٕم٤موي٦م ويزيد ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمَم ُماًمٗمْم٦م، وأقمٓمك اسمٜمٞم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .341، ص4اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ج (1)

 .349، ص4اعمّمدر ٟمٗمًف، ج (2)
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أوىمٞم٦م
(2)

. 

اؾمتخدم ُمع أيب ؾمٗمٞم٤من اًمت٠مًمٞمػ  واعمَلطمظ أن اًمٜمٌل 

، ٝم٤مر ذيمره طمٞمٜمَم ىم٤مل: ُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـاعمٕمٜمقي سم٠مؿم

ًم٦م ىمٚمٌف ذم اًمٕمٗمق قمٜمف يقم ومتح ُمٙم٦م، صمؿ سم٤مًمت٠مًمٞمػ اعم٤مدي سم٢ميمراُمف َمسم٤مؾمتو

 وأوٓده سم٤مًمٕمٓم٤مء اجلزيؾ يقم طمٜملم.

وًم٘مد أؿم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمَم هلذا إؾمٚمقب ُمـ أصمر قمٔمٞمؿ ذم 

اًمٕمٔمٞمؿ، وسم٤مٟمتٗم٤مء اًمدقمقة إمم الِل شمٕم٤ممم ويمٞمػ أٟمف سمقضمقده يٙمقن إصمر 

يٙمقن إصمر ؾمٚمٌٞم٤ًم قمغم واىمع  -اًمت٠مًمٞمػ اعمٕمٜمقي ظم٤مص٦م-هذا إؾمٚمقب 

 اًمدقمقة.

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ
(1)

وىمقًمف  

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)شمٕم٤ممم: 

(ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ
(3)

. 

، وؿمٛمؾ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ًم٘مد مجع الِل اًم٘مٚمقب قمغم يديف 

وسمره ورمحتف، يم٤من يٕمٗمق ويّمٗمح ويتج٤موز قمـ اعمزء، ويٕمتذر  سمٕمٓمٗمف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، قم٤ممل 1اًمقاىمدي: حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ واىمد، اعمٖم٤مزي، )حت٘مٞمؼ: ُم٤مرؾمدن ضمقٟمس، ط (1)

 .628م(، ص2006هـ/1427اًمٙمت٥م، سمػموت، 

 .159ؾمقرة آل قمٛمران:  (2)

 .63ؾمقرة إٟمٗم٤مل، آي٦م:  (3)
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ًمٚمٛمخٓمئ، وهبذه وشمٚمؽ أًمٗمتف اًم٘مٚمقب، ومجع الِل سمف اًمِمٛمؾ، وًمق مل يٙمـ 

ٟمٗمض اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمفا ذًمؽ مل يًت٘مؿ ًمف إُمر، وٓ
(2)

. 

وًم٘مد ضم٤مءت اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُم١ميمدة هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمت٠مًمٞمػ، وم٘مد 

ًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس يقيص أصح٤مسمف وحيثٝمؿ قمغم ا يم٤من 

ومٛمرة يٌلم  ،سم٤مخلٚمؼ اْلًـ، اًمذي هق أؾم٤مس شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب ُمٕمٜمقي٤مً 

ُمٜمزًم٦م ص٤مطم٥م اخلٚمؼ اْلًـ، وُمرة يقيص سمذًمؽ، ومم٤م ضم٤مء ذم هذا 

: روى اًمؽمُمذي قمـ أيب ذر ٕيب ذر  اًمّمدد وصٞمتف 

  ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل الِل :« ،اشمؼ الِل طمٞمثَم يمٜم٧م

شًمؼ اًمٜم٤مس سمخٚمؼ طمًـ واشمٌع اًمًٞمئ٦م اْلًٜم٦م متحٝم٤م، وظم٤م
(1)

. 

قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وأقمٓم٤مه  وسم٤مًمٗمٕمؾ قمٗمك رؾمقل الِل 

إُم٤من، ومٙم٤من أصمره اعم٤ٌمذ إؾمَلُمف وًمٙمـ رهم٦ٌم ذم صم٤ٌمشمف قمغم اإليَمن 

ُمٕمف إؾمٚمقب اعم٤مدي  وزي٤مدشمف ذم ىمٚمٌف اؾمتٕمٛمؾ رؾمقل الِل 

ًمت٠مًمٞمػ ىمٚمٌف وم٠ميمرُمف رؾمقل الِل سم٤مًمٕمٓم٤مء يقم طمٜملم طمتك يم٤من ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم 

دة إيَمٟمف وصم٤ٌمشمف قمغم اْلؼ وىمد ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز: ذم زي٤م

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ)

 ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، دار اإلؾمَلم، اًمري٤مض، 1ؾمٚمٞمَمن اًمٕمقدة: ىمْم٤مي٤م وُم٤ٌمطم٨م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،)ط (1)

 .107م(، ص1996هـ/1416

، 4اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، يمت٤مب: اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕم٤مذة اًمٜم٤مس، ج (2)

 (.1987، ح)355ص
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(﮹ ﮸﮷ 
(2)

. 

وهذه أي٦م قم٤مُم٦م ذم ضمقاز شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب قمغم اإلؾمَلم وهمػمه 

ًَم ُمـ اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م اعم١ميمدة ومل شمٗمرق أي٦م سملم أن يٙمقن اعم١مًّمػ ُمًٚم

ذه يم٤مومرًا يراد هدايتف أو يمٗم٤مي٦م اإلؾمَلم، أويراد شم٘مقيتف قمغم
(1)

. 

شم٠مًمٞمٗم٤ًم ًمٚم٘مٚمقب، ومل يٗمرق ذم  وم٘مد أقمٓمك اًمرؾمقل 

قمٓم٤مئف سملم ُم١مُمـ ويم٤مومر، وٓ سملم أن يٙمقن اعم٤مل اًمذي يت٠مًمػ سمف 

اًم٘مٚمقب ُمـ أُمقال اًمزيم٤مة أم ٓ، وإٟمَم يم٤من ُمٜمٝم٩م رؾمقل الِل 

  واوح٤ًم وهق اًمتٕمٛمٞمؿ. ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  أن

همٜمًَم سملم ضمٌٚملم وم٠مقمٓم٤مه إي٤مه، وم٠مشمك ىمقُمف  ؾم٠مل اًمٜمٌل  رضمَلً 

 .وم٘م٤مل: أي ىمقم أؾمٚمٛمقا ومقالِل إن حمٛمدًا ًمٞمٕمٓمك قمٓم٤مء ُم٤م خي٤مف اًمٗم٘مر

وم٘م٤مل أٟمس: إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمًٚمؿ ُم٤م يريد إٓ اًمدٟمٞم٤م ومَم يًٚمؿ طمتك 

يٙمقن اإلؾمَلم أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م
(3)

. 

رطمٚم٦م إومم ُمـ ُمراطمؾ إن دظمقل اعمدقمق ذم اإلؾمَلم يٛمثؾ اعم

دقمقشمف، وي٠ميت سمٕمد ذًمؽ ُمراطمؾ ًمٞمت٘مدم ذم إؾمَلُمف ويزداد ذم إيَمٟمف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .60ؾمقرة اًمتقسم٦م، آي٦م:  (1)

، 1رمحـ سمـ ٟم٤مس، شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمَلم اعمٜم٤من، طاًمًٕمدي: قمٌداًم (2)

 .301م، ص1999هـ/1420ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُم٤م ؾمئؾ رؾمقل الِل  (3)

 (.5975، ح )72، ص15ؿمٞمئ٤ًم ىمط وم٘م٤مل: ٓ ويمثرة قمٓم٤مئف، ج 
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سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م واًمٕم٤ٌمدة، ًم٘مد أووح ؿمٞمخ اإلؾمَلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طم٤مل 

وهذا طم٤مل أيمثر اًمداظمٚملم ذم  »إقمراب ذم ؾمقرة اْلجرات وم٘م٤مل: 

وم٢مٟمف ُمًٚمؿ  اإلؾمَلم اسمتداء، سمؾ طم٤مل أيمثر ُمـ مل يٕمرف طم٘م٤مئؼ اإليَمن،

ُمٚمتزم ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل، ومل شمدظمؾ إمم ىمٚمٌف اعمٕمروم٦م سمح٘م٤مئؼ اإليَمن، وم٢من 

هذا إٟمَم حيّمؾ عمـ شمٞمنت ًمف أؾم٤ٌمب ذًمؽ، إُم٤م سمٗمٝمؿ اًم٘مرآن وإُم٤م 

سمٛم٤ٌمذة أهؾ اإليَمن وآىمتداء سمَم يّمدر قمٜمٝمؿ ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل، 

ُمـ حم٤مؾمـ وإُم٤م هبداي٦م ظم٤مص٦م ُمـ الِل َيديف هب٤م، واإلٟم٤ًمن ىمد ئمٝمر ًمف 

اإلؾمَلم ُم٤م يدقمقه إمم اًمدظمقل ومٞمف، وإن يم٤من ىمد وًمد قمٚمٞمف وشمرسمك سملم 

أهٚمف وم٢مٟمف حيٌف، وم٘مد فمٝمر ًمف سمٕمض حم٤مؾمٜمف وسمٕمض ُم٤ًموئ اًمٙمٗم٤مر...... 

واًمِمقاهد داًم٦م قمغم أن ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب اًمدظمقل ذم اإلؾمَلم شم٠مًمٞمػ 

شاًم٘مٚمقب سم٤معم٤مل وهمػمه 
(2)

. 

قل الِل قمٜمد شم٘مًٞمؿ وهذا هق أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب ىمد ضم٤مء إمم رؾم

اًمٗمْم٦م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل الِل،  همٜم٤مئؿ طمٜملم ويم٤من سملم يديف 

وىم٤مل: أقمٓمٜمل ُمـ هذا  .ومتًٌؿ رؾمقل الِل .ىمريش ُم٤مًٓ  أيمثرَ  أصٌح٧َم 

يب ؾمٗمٞم٤من أرسمٕملم أوىمٞم٦م وأقمٓمقه اعم٤مل ي٤م رؾمقل الِل؟ ىم٤مل: ي٤م سمَلل زن ٕ

قا : زٟمئ٦م ُمـ اإلسمؾ، ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: اسمٜمل يزيد أقمٓمف. ىم٤مل رؾمقل الِلُم

ئ٦م ُمـ اإلسمؾ، ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: اسمٜمل ُمٕم٤موي٦م يزيدًا أرسمٕملم أوىمٞم٦م وأقمٓمقه ُم

ئ٦م ُمـ اإلسمؾ، ف ي٤م سمَلل أرسمٕملم أوىمٞم٦م وأقمٓمقه ُمي٤م رؾمقل الِل: ىم٤مل: زن ًم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ سمـ قمٌداًمًَلم، اإليَمن، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أمحد سمـ قمٌداْلٚمٞم (1)

 .50م، ص1996هـ/1416، اعمٙمت٥م اإلؾمَلُمل، سمػموت، 5إًم٤ٌمين، ط
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ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: إٟمؽ ًمٙمريؿ ومداك أيب وأُمل وًم٘مد طم٤مرسمتؽ ومٜمٕمؿ 

اعمح٤مرب يمٜم٧م، صمؿ ؾم٤معمتؽ ومٜمٕمؿ اعُم٤ًممل أٟم٧م، ضمزاك الِل ظمػماً 
(2)

. 

 وم٤مًمٕمٓم٤مء قمغم اإلؾمَلم هق اعمٜمٝم٩م اًمٜمٌقي طمٞم٨م يم٤من 

ٓ يرد ؾم٤مئًَل سمؾ يٖمدق ويٙمرم ويزيد ذم اًمٕمٓم٤مء طمتك شمٔمٝمر اًمثٛمرة 

ويؼمز إصمر وهق اٟمنماح اًمّمدر ًمإلؾمَلم ومتٙمٜمف ذم ىمٚم٥م ص٤مطمٌف 

 ومٞمٙمقن طمٞمٜمئذ طم٥م الِل ورؾمقًمف أقمٔمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م.

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .628اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (1)



 

 174 

 

 (2)عطاؤٙ حلهِٝ بٔ حصاّ  -2

 يم٤من ُمـ ؾم٤مدات ىمريش، ويم٤من صدي٘م٤ًم ًمرؾمقل الِل و

ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م، واؾمتٛمرت اعمقدة واعمح٦ٌم سمٕمد اًمٌٕمث٦م، ًمٙمـ شم٠مظمر إؾمَلُمف 

طمتك قم٤مم اًمٗمتح
(1)

. ويم٤من ىمد ؿمٝمد سمدرًا ُمع اًمٙمٗم٤مر وٟمج٤م ُمٜمٝمزُم٤مً 
(3)

. 

وسم٤مًمٜمٔمر ذم ؿمخّمٞم٦م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ىمٌؾ إؾمَلُمف ٟمجده ذم ُمٙم٤مٟم٦م 

قمغم ومٓمرشمف اًمًٚمٞمٛم٦م مل يت٠مصمر سمَم  ُمرُمقىم٦م سملم ؾم٤مدات ىمريش، يمَم ٟمجده

 طمقًمف ُمـ وم٤ًمد.

ىم٤مل اًمزسمػم: ضم٤مء اإلؾمَلم وذم يد طمٙمٞمؿ اًمرومدة، ويم٤من يٗمٕمؾ 

ىم٤مل:  اعمٕمروف ويّمؾ اًمرطمؿ وذم اًمّمحٞمح أٟمف ؾم٠مل اًمٜمٌل 

أرأي٧م أؿمٞم٤مء يمٜم٧م أومٕمٚمٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، أزم ومٞمٝم٤م أضمر؟ وم٘م٤مل رؾمقل الِل »

 ش: أؾمٚمٛم٧م قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ًمؽ ُمـ ظمػم
(6)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق طمٙمٞمؿ سمـ طمزام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌداًمٕمزى سمـ ىميص إؾمدي، اسمـ أظمل  (1)

ٕم٤مب ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ظمدجي٦م أم اعم١مُمٜملم زوج رؾمقل الِل. اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞم

: اسمـ طمجر: 44، ص2: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ج201ص

 .97، ص2اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .97ص ،2اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج (2)

 .44ص ،2ج اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، (3)

 سمٞم٤من طمٙمؿ قمٛمؾ اًمٙم٤مومر إذا أؾمٚمؿ سمٕمده ، ُمًٚمؿ: صحٞمح ُمًٚمؿ،يمت٤مب اإليَمن،سم٤مب (4)

 (.340ح)97ص ،1ج
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 ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، أقمٓم٤مه رؾمقل الِل  ن ويم٤م

يقم طمٜملم ُم٤مئ٦م
 

 سمٕمػم.

يقم طمٜملم  ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: أقمٓمك رؾمقل الِل 

اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، ويم٤مٟمقا أذاوم٤ًم ُمـ أذاف اًمٜم٤مس يت٠مًمٗمٝمؿ ويت٠مًمػ هبؿ 

شطمٙمٞمؿ سمـ طمزام ُمئ٦م سمٕمػم»ىمقُمٝمؿ، وأقمٓمك ُمـ سمٞمٜمٝمؿ 
(2)

. 

شم٠مصمره سمققمظ  وْلٙمٞمؿ سمـ طمزام ىمّم٦م ُمع رؾمقل الِل شمدل قمغم

ؾم٠مل طمٙمٞمؿ سمـ طمزام رؾمقل الِل »وم٘مد  رؾمقل الِل ًمف 

  أن يٕمٓمٞمف ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ وم٠مقمٓم٤مه، صمؿ ؾم٠مًمف وم٠مقمٓم٤مه، صمؿ ىم٤مل ًمف

ة طُمٚمقة، ومٛمـ أظمذه سمًخ٤موة ٟمٗمس سمقرك  ي٤م طمٙمٞمؿ، إن هذا اعم٤مل ظَمِيَ

ًمف ومٞمف، وُمـ أظمذه سم٢مذاف ٟمٗمس مل ي٤ٌمرك ًمف ومٞمف، يم٤مًمذي ي٠ميمؾ وٓ 

ىم٤مل طمٙمٞمؿ: وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل  شظمػم ُمـ اًمٞمد اًمًٗمغم يِمٌع، واًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م 

دًا سمٕمدك ؿمٞمئ٤ًم طمتك أوم٤مرق اًمدٟمٞم٤م، الِل، واًمذي سمٕمثؽ سم٤مْلؼ ٓ أرزأ أطم

يدقمق طمٙمٞمًَم إمم اًمٕمٓم٤مء، ومٞم٠مسمك أن ي٘مٌٚمف ُمٜمف، صمؿ  ومٙم٤من أسمق سمٙمر 

دقم٤مه ًمٞمٕمٓمٞمف، وم٠مسمك أن ي٘مٌؾ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل قمٛمر: إين  إن قمٛمر 

 قمغم طمٙمٞمؿ أين أقمرض قمٚمٞمف طم٘مف ُمـ هذاأؿمٝمديمؿ ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم 

ومٚمؿ يرزأ طمٙمٞمؿ أطمدًا ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل الِل اًمٗملء ومٞم٠مسمك أن ي٠مظمذه، 

 -طمتك شمقذم  -يمَم وقمده(1)
. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .418ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 ،1ج اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب اإلؾمتٕمٗم٤مف قمـ اعم٠ًمًم٦م، (2)

= 
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وأؾمٚمؿ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام إؾمَلُم٤ًم ُمٚمؽ قمٚمٞمف ىمٚمٌف، وآُمـ إيَمٟم٤ًم 

ظم٤مًمط دُمف وُم٤مزج ىمٚمٌف، وآمم قمغم ٟمٗمًف أن يٙمٗمر قمـ يمؾ ُمقىمػ وىمٗمف 

سم٠مُمث٤مل  ٟمٗم٘م٦م أٟمٗم٘مٝم٤م ذم قمداوة اًمرؾمقل  ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، أو

ُمـ ذًمؽ أٟمف آًم٧م إًمٞمف دار اًمٜمدوة وهل  أُمث٤مهل٤م وىمد سمر سم٘مًٛمف 

دار قمري٘م٦م ذات شم٤مريخ، ومٗمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمريش شمٕم٘مد ُم١ممتراهت٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، 

 .سمرؾمقل الِل اضمتٛمع ؾم٤مدهتؿ ويمؼماؤهؿ ًمٞمتآُمروا  وومٞمٝم٤م

يريد أن ويم٠مٟمف يم٤من -وم٠مراد طمٙمٞمؿ سمـ طمزام أن يتخٚمص ُمٜمٝم٤م 

ئ٦م أًمػ وم٤ٌمقمٝم٤م سمٛم -غم ذًمؽ اعم٤ميض اًمٌٖمٞمضيًدل ؾمت٤مرًا ُمـ اًمٜمًٞم٤من قم

وم٘م٤مل ًمف اسمـ اًمزسمػم: سمٕم٧م ،درهؿ
 

ذه٧ٌم  »ُمٙمرُم٦م ىمريش، وم٘م٤مل طمٙمٞمؿ: 

شاعمٙم٤مرم إٓ اًمت٘مقى 
(2)

. 

ضَمّٚمٚمٝم٤م سم٤مْلؼمة ئ٦م سمدٟم٦م ىمد وطم٩م طمٙمٞمؿ سمٕمد إؾمَلُمف، وُمٕمف ُم

ـمقاق اًمٗمْم٦م سمٕمروم٦م ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ أممٚمقك ئ٦م وصٞمػ أهداه٤م، ووىمػ سمٛم

ُمٜم٘مقش ومٞمٝم٤م: قمت٘م٤مء الِل قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام، وأهدى أًمػ ؿم٤مة، ويم٤من 

وأرو٤مه ضمقادًا وم٤موًَل شم٘مٞم٤ًم ؾمٞمدًا سمَمًمف همٜمٞم٤ًم 
(1)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(: ُمًٚمؿ: صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب أن اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م ظمػم 1472، ح)580ص =

، 94ص ،3ج ًمٕمٚمٞم٤م هل اعمٜمٗمٕم٦م وأن اًمًٗمغم هل أظمذة،ُمـ اًمٞمد اًمًٗمغم وأن اًمٞمد ا

 (.2434ح)

 .201اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص (1)

 .44ص ،2ج اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، (2)
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ُمـ ىمًؿ  ومٝمذه هل اًمٜمتٞمج٦م اًمتل يم٤من يتقظم٤مه٤م اًمٜمٌل 

اًمٖمٜم٤مئؿ قمغم أوًمئؽ شم٠مًمٞمٗم٤ًم ًم٘مٚمقهبؿ، ٟمٔمرًا ًم٘مرب قمٝمدهؿ سم٤مإلؾمَلم، 

ُمـ ىمٚمقهبؿ، ويٕمؼم هذا اعمقىمػ قمـ دىم٦م ٟمٔمر  وقمدم متٙمـ ُمٕم٤مين اإلؾمَلم

وقمٛمؼ ُمٕمرومتف سمدظم٤مئؾ اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م وُم٤م  رؾمقل الِل 

ي٘مقم اقمقضم٤مضمٝم٤م، طمٞم٨م أقمٓمك إقمٓمٞم٤مت اًمًخٞم٦م وسمذل اعمٜمح اًمٙمثػمة 

ٕقمراب يٕم٤مدوٟمف، وـمٚم٘م٤مء مل يتٛمٙمـ اإليَمن سمٕمد ُمـ ىمٚمقهبؿ ًمٕمٚمٝمؿ 

ي١مُمٜمقن
(2)

. 

سمٕمد أن أقمٓم٤مه  وىمد يم٤من ًمققمظ رؾمقل الِل ْلٙمٞمؿ سمـ طمزام

 .وأيمرُمف سم٤مًمغ إصمر ذم ٟمٗمس طمٙمٞمؿ 

 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذم اًمدقمقة ُمـ ظمَلل اًمًػمة اًمّمحٞمح٦م،  حمٛمد أحمزون: ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل  (1)

 .219م(، ص2002ـ/ه1423، دار اًمًَلم، اًم٘م٤مهرة، 1)ط
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 (2)عطاؤٙ يطٌٗٝ بٔ عُسٚ  -3

وىمد وىمػ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو أصمٜم٤مء يمت٤مسم٦م اًمّمٚمح ُمقاىمػ ص٤مرُم٦م 

ف ومٚمؿ شم١مصمر قمٚمٞمف ذم ٛمٚمسمح ُمتِمددة اؾمتٗمزازي٦م ىم٤مسمٚمٝم٤م اًمٜمٌل 

 اخت٤مذ ىمراره اًمّم٤مئ٥م ذم إُمْم٤مء اًمّمٚمح رهمؿ ذًمؽ يمٚمف.

اعمٚمح٦م ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم  وداومٕمف إمم ذًمؽ رهمٌتف 

طمرُم٦م ُمٙم٦م، ودمٜم٥م اًم٘مت٤مل ومٞمٝم٤م، وعم٤م أرآه الِل ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا اًمّمٚمح 

قمٚمٞمف اًمّمَلة -ُمـ ُمّمٚمح٦م ًمإلؾمَلم واعمًٚمٛملم، وًمذًمؽ ىم٤مل

ٓ ي٠ًمًمقين ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ومٞمٝم٤م طمرُم٤مت الِل إٓ أقمٓمٞمتٝمؿ  »: -واًمًَلم

شإي٤مه٤م 
(1)

. 

 ،ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرووىمد أه ؾمٝمٞمؾ يقم سمدر يم٤مومرًا، وقمٜمدُم٤م ُأه 

: ي٤م رؾمقل الِل: اٟمزع صمٜمٞمتف يدًمع ًم٤ًمٟمف ومَل ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ود سمـ ٟمٍم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمًؾ سمـ قم٤مُمر  (1)

سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري: يٙمٜمك: أسم٤م يزيد، ويم٤من أطمد إذاف ُمـ 

ىمريش، وؾم٤مدهتؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وظمٓمٞم٥م ىمريش، وومّمٞمحٝمؿ، ويم٤من رئٞمس وومد ىمريش 

: 344ٓؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، صذم ُمٗم٤موو٤مت اْلديٌٞم٦م. اسمـ قمٌداًمؼم: ا

: اًمذهٌل، ؾمػم أقمَلم 396ص ،2اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .139ص ،3: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج124ص ،3اًمٜمٌَلء، ج

اًمٌخ٤مري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمنموط، سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤مْل٦م ُمع  (2)

 (.2732 -2731، ح)490ص ،٦2م اًمنموط، جأهؾ اْلرب ويمت٤مسم
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ٓ أُمثؾ سمف ومٞمٛمثؾ الِل يب »: ي٘مقم قمٚمٞمؽ ظمٓمٞم٤ًٌم أسمدًا، وم٘م٤مل 

شٓ شمٙمرهف ٤مً وإن يمٜم٧م ٟمٌٞم٤ًم وًمٕمٚمف ي٘مقم ُم٘م٤مُم
 (2)

، وفمؾ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو 

 قمغم ُمقىمٗمف دم٤مه اإلؾمَلم إمم أن اُمتـ الِل قمغم رؾمقًمف 

 ُمـ همػم ىمت٤مل ودظمؾ ُمٙم٦م وم٤محت٤ًم ُمٜمتٍمًا.سم٤مًمٜمٍم 

ومل يٙمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ُمـ اعمٓمٚمقسملم ًمٚمٕمداًم٦م وٓ ُمـ اًمذيـ 

دُم٤مءهؿ ُمـ أهؾ ُمٙم٦م وًمٙمٜمف يم٤من يِمٕمر سم٠من  أهدر اًمرؾمقل 

ـمقال قمنميـ ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م سم٤مًمٖم٦م ومٙم٤من  إؾم٤مءاشمف ًمٚمرؾمقل 

ًمذًمؽ خيِمك أن يٙمقن قمرو٦م ًمَلٟمت٘م٤مم ُمـ اعمًٚمٛملم اًمذيـ أصٌحقا 

 .ؾم٤مدة ُمٙم٦م

ؽمك ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو حيدصمٜم٤م قمـ ىمّمتف، ىم٤مل: ومٚمَم دظمؾ رؾمقل ٟمو

ُمٙم٦م وفمٝمر، اٟم٘محٛم٧م سمٌٞمتل وأهمٚم٘م٧م قمكم سم٤ميب،  الِل 

 سمـ ؾمٝمٞمؾ أن اـمٚم٥م زم ضمقارًا ُمـ حمٛمد، وإين قمٌدالِل وأرؾمٚم٧م إمم اسمٜمل

ٓ آُمـ أن أىمتؾ، وضمٕمٚم٧م أشمذيمر أصمري قمٜمد حمٛمد وأصح٤مسمف، ومٚمٞمس 

 سمَممل يٚم٘مف أطمد. ل الِل أطمد أؾمقأ أصمرًا ُمٜمل، وإين ًم٘مٞم٧م رؾمق

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اعم٘مريزي: شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمكم، إُمت٤مع إؾمَمع سمَم ًمٚمٜمٌل ُمـ إطمقال وإُمقال  (1)

 سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ،1اًمٜمٛمٞمز، ط قمٌداْلٛمٞمد حمٛمد واْلٗمدة واعمت٤مع، )حت٘مٞمؼ:

 .113ص ،1م(، ج1999هـ/1420
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وم٘م٤مل: ي٤م   سمـ ؾمٝمٞمؾ إمم اًمرؾمقل قمٌدالِل ذه٥م

رؾمقل الِل، شم١مُمٜمف؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، هق آُمـ سم٠مُم٤من الِل ومٚمٞمٔمٝمر
(2)

 ومخرج

، وم٘م٤مل ؾُمٝمٞمؾ: الِل  إمم أسمٞمف وم٠مظمؼمه سمٛم٘م٤مًم٦م رؾمقل قمٌدالِل

يم٤من والِل سمرًا صٖمػمًا ويمٌػمًا، ومٙم٤من ؾمٝمٞمؾ ي٘مٌؾ ويدسمر ٓ يٕمرض ًمف 

وهق قمغم ذيمف صمؿ أؾمٚمؿ  رج إمم طمٜملم ُمع اًمٜمٌل أطمد، وظم

ـم٤مئٕم٤ًم خمت٤مرًا سم٤مجلٕمراٟم٦م
(1)(3)

. 

ئ٦م ُمـ ، يقُمئذ ُمـ همٜم٤مئؿ طمٜملم ُموأقمٓم٤مه رؾمقل الِل 

اإلسمؾ
(6)

. 

ومٕمًَل إٟمف آُمتَلك اْل٘مٞم٘مل ًم٘مٚم٥م ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو هبذه اعمٕم٤مُمٚم٦م 

وهذا هق ومـ اًمدقمقة إمم الِل، وهذا  اْلًٜم٦م ُمـ رؾمقل الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(: اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ 5185، ح)381ص ،3ج اْل٤ميمؿ: اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، (1)

: 569: اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص250ص ،5ج اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،

 .397ص ،1ج اعم٘مريزي: أُمت٤مع إؾمَمع،

اًمٖمٜم٤مئؿ واًمًٌل ُمـ يقم  اجِلٕمراٟم٦م: شمرددت ذم اًمًػمة، مجع رؾمقل الِل  (2)

دي هف ذم اًمِمَمل طمٜملم سم٤مجلٕمراٟم٦م، وُمٜمٝم٤م اقمتٛمر، وٓ زاًم٧م شمٕمرف ذم رأس وا

اًمنمىمل ُمـ ُمٙم٦م، يٕمتٛمد ومٞمٝم٤م اعمٙمٞمقن، وهب٤م ُمًجد، وىمد قمٓمٚم٧م سمئره٤م اًمٞمقم، ويم٤مٟم٧م 

قمذسم٦م اعم٤مء ُييب اعمثؾ سمٕمذوسمتف. قم٤مشمؼ اًمٌَلدي: اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م اًمقاردة ذم اًمًػمة 

 .72اًمٜمٌقي٦م، ص

 .397ص ،1ج : اعم٘مريزي: إُمت٤مع إؾمَمع،569اًمقاىمدي، اعمٖم٤مزي، ص (3)

 : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،9ص ،6ج ـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،اسم (4)

 .179ص ،3ج
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اًمرطمٞمؿ ُمـ اًمٜمٌل اًمٙمريؿ، اًم٘مدوة ًمٜم٤م أمجٕملم وٓ خيٗمك  هق اًمتٍمف

اُمتٚمؽ ىمٚمقب سمٜمل قم٤مُمر مجٞمٕم٤ًم  الِل  قمغم أطمد أن رؾمقل

 ٤ًمهٚمف وشم٤ًمحمف وإيمراُمف ًمًٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو زقمٞمؿ سمٜمل قم٤مُمر.سمت

يمثػم اًمّمَلة واًمّمقم واًمّمدىم٦م وي٘م٤مل: إٟمف  ويم٤من ؾمٝمٞمؾ 

ؾمٛمع ص٤مم وهتجد طمتك ؿمح٥م ًمقٟمف وشمٖمػم، ويم٤من يمثػم اًمٌٙم٤مء إذا 

اًم٘مرآن
(2)

. 

وىمد اؾمتِمٝمد يقم اًمػمُمقك وىمٞمؾ: سمؾ ُم٤مت ذم ـم٤مقمقن 

قمٛمقاس
(1)

  وأرو٤مه
(3)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، اًمذهٌل، ؾمػم أقمَلم 344اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص (1)

 .124ص ،3ج اًمٜمٌَلء،

ـم٤مقمقن قمٛمقاس: سمًٙمقن اعمٞمؿ وهق أول ـم٤مقمقن يم٤من ذم اإلؾمَلم سم٤مًمِم٤مم، ويم٤من هذا  (2)

، ؾمٜم٦م صمَمين قمنمة، وُم٤مت ومٞمف ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٓم٤مقمقن ذم ظمَلوم٦م 

مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وقمٛمقاس ُمـ أؾمَمء اًمٌ٘م٤مع، وهل ىمري٦م سم٤مًمِم٤مم قُمرف اًمٓم٤مقمقن 

هب٤م، ٕٟمف ُمٜمٝم٤م سمدأ، وىمٞمؾ: إهن٤م ؾمٛمل ـم٤مقمقن قمٛمقاس، ٕٟمف قمؿَّ وآؾمك: أي ضمٕمؾ 

ج سمٕمض اًمٜم٤مس أؾمقة سمٕمض. اًمزسمٞمدي: حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمرزاق اْلًٞمٜمل، شم٤م

، 16اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، )دار اهلداي٦م، د ط، د ت(، سم٤مب )ع م و س(، ج

 .287ص

، اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز 344اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص (3)

، 2، اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج139ص ،3اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .396ص
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طملم ىم٤مل: والِل ٓ أدع ُمقىمٗم٤ًم  وصدق ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو 

وىمٗمتف ُمع اعمنميملم إٓ وىمٗم٧م ُمع اعمًٚمٛملم ُمثٚمف، وٓ ٟمٗم٘م٦م أٟمٗم٘متٝم٤م ُمع 

 اعمنميملم إٓ أٟمٗم٘م٧م قمغم اعمًٚمٛملم ُمثٚمٝم٤م، ًمٕمؾ أُمري أن يتٚمق سمٕمْمف

سمٕمْمٝم٤م
(2)

 . 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .179، ص3ّمح٤مسم٦م، جاسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًم (1)
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 (2)عطاؤٙ يصفٛإ بٔ أ١َٝ  -4

وُمـ اًمذيـ  يم٤من أسمقه ُمـ أؿمد اعمٕم٤مٟمديـ ًمٚمرؾمقل 

ىمتٚمقا ذم سمدر، وورث صٗمقان سمـ أُمٞم٦م اًمٙمراهٞم٦م ًمإلؾمَلم واعمًٚمٛملم ُمـ 

سمٙمؾ ـم٤مىمتف، ويم٤من ممـ اًمتػ طمقل  أسمٞمف، وطم٤مرب اًمرؾمقل 

فمٝمر اعمًٚمٛملم ذم أطمد هق وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد
(1)

 ك ذم ، واؿمؽم

، وىم٤مشمًؾ ذم همزوة إطمزاب، ىمتؾ ؾمٌٕملم ُمـ ؿمٝمداء اًمّمح٤مسم٦م 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ مجح اًم٘مرر، يٙمٜمك أسم٤م وه٥م،  (1)

: اسمـ 365وىمٞمؾ: أسمق أُمٞم٦م. اسمـ قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

 : اًمذهٌل: ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌَلء،452ص ،2إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .358ص ،٦3م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ج: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم148ص ،4ج

ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد: اعمخزوُمل أسمق ؾمٚمٞمَمن وىمٞمؾ: ُهق ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ  (2)

ُف: ًم٤ٌمسم٦م  قمٌدالِل سمـ قُمٛمر سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ ُُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م، أُمُّ

ر سمـ سمٜم٧م اْل٤مرث سمـ طمزن سمـ سمجػم سمـ اهلزم سمـ رؤي٦ٌم سمـ قمٌدالِل سمـ هَلل سمـ قم٤مُم

، أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح سمٕمد اْلديٌٞم٦م صٕمّمٕم٦م، أظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م زوج اًمٜمٌل 

يقم اًمٗمتح قمغم ُُم٘مدُمتف  وؿمٝمد ُم١مشم٦م واًمٗمتح، وطمٜمٞمٜم٤ًم وضمٕمٚمف اًمرؾمقل 

ويم٤من إؾمَلُمف ُمع إؾمَلم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وقمثَمن سمـ ـمٚمح٦م، صمَلصمتٝمؿ أؾمٚمٛمقا 

٤م( هبؿ، وم٘م٤مل: )أًم٘م٧م إًمٞمٙمؿ ُمٙم٦م أومَلذ يمٌده وه٤مضمروا، وم٤مؾمتٌنم اًمٜمٌل 

: ؾمٞمػ الِل اعمًٚمقل قمغم اًمٙمٗم٤مر، ويم٤من اًمٕمذاب اعمّمٌقب ومًَمه اًمرؾمقل 

قمغم اعمٜم٤موم٘ملم واًمٗمج٤مر، ومتح الِل سمف اًمٗمتقح، وومضَّ سمف اجلٛمقع، شمقذم سمحٛمص ؾمٜم٦م 

 .926-925، ص2إطمدى وقمنميـ. أسمق ٟمٕمٞمؿ: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج
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سمؾ يم٤من ُمـ اًمذيـ رومْمقا إُم٤من وؿم٤مريمقا ذم قمٛمٚمٞم٦م اًم٘مت٤مل داظمؾ ُمٙم٦م 

اعمٙمرُم٦م يقم اًمٗمتح، ويم٤من ىمد ؾمٌؼ أن دسمَّر حم٤موًم٦م ًم٘متؾ اًمرؾمقل 

  سمٕمد ىمتؾ أسمٞمف ذم سمدر، ويم٤مٟم٧م هذه اعمح٤موًم٦م سمٞمٜمف وسملم قمٛمػم

وىمتٝم٤م ٓ يزال يم٤مومرًا، وومٞمٝم٤م شمٕمٝمد  ، ويم٤من قمٛمػمسمـ وه٥م 

صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ًمٕمٛمػم سمـ وه٥م أن يتحٛمؾ قمٜمف ٟمٗم٘م٤مت قمٞم٤مًمف، وأن 

د قمٜمف ديٜمف ذم ٟمٔمػم أن ي٘متؾ قمٛمػمُ  ، وأؾمٚمؿ الِل  رؾمقَل  يًدِّ

سمَم  قمٛمػم سمـ وه٥م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة سمٕمد أن اظمؼمه اًمرؾمقل 

دار سمٞمٜمف وسملم صٗمقان ذم طمجر اًمٙمٕم٦ٌم
(2)

. 

 وضم٤مء ومتح ُمٙم٦م ودظمٚمٝم٤م رؾمقل الِل وُمرت إي٤مم 

فم٤مومرًا ُمٜمتٍمًا ًمٙمٜمف مل يٗمٕمؾ يمَم يٗمٕمؾ اعمٚمقك ذم ُمثؾ شمٚمؽ اعمقاىمػ ُمـ 

إوم٤ًمد اْلرث واًمٜمًؾ وإٟمَم دظمٚمٝم٤م وهق ُمٚمئ طِمْٚمًَم وقمٗمقًا وصٗمح٤ًم وهق 

وعم٤م متٙمـ ُمـ اًمٗمتح اًمٕمٔمٞمؿ،  شهذا يقم يٕمٔمؿ الِل ومٞمف اًمٙمٕم٦ٌم  »ي٘مقل: 

ٖم٤مة، وهؿ ٓ يدرون ُم٤م ؾمٞمٗمٕمؾ هبؿ، همػم وىمٌض قمغم ٟم٤مصٞم٦م اجل٤ٌمسمرة اًمٓم

أهنؿ يم٤مٟمقا يٓمٛمٕمقن ذم طمٚمٛمف ويمرُمف يمَم قمٝمدوا ُمٜمف، وهلذا يم٤من ضمقاهبؿ 

، ُم٤م شمرون أين وم٤مقمؾ سمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: أخ يمريؿ واسمـ أخ عم٤م ىم٤مل 

 يمريؿ.

ًمٙمـ صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ظمرج ُمـ ُمٙم٦م ه٤مرسم٤ًم يريد ضُمّدة ًمػميم٥م 

الِل، إن صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ُمٜمٝم٤م إمم اًمٞمٛمـ، وم٘م٤مل قمٛمػم سمـ وه٥م: ي٤م ٟمٌل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .240ص ،5ج اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػمة اًمٕم٤ٌمد، (1)
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ؾمٞمد ىمقُمف، وىمد ظمرج ه٤مرسم٤ًم ُمٜمؽ، ًمٞم٘مذف ٟمٗمًف ذم اًمٌحر، وم٠مُمٜمف ي٤م 

ىم٤مل: ي٤م رؾمقل الِل، وم٠مقمٓمٜمل آي٦م ُيٕمرف هب٤م  شهق آُمـ  »رؾمقل الِل ىم٤مل: 

قمَمُمتف اًمتل دظمؾ ومٞمٝم٤م ُمٙم٦م،  أُم٤مٟمؽ، وم٠مقمٓم٤مه رؾمقل الِل 

: ي٤م ومخرج هب٤م قمٛمػم طمتك أدريمف وهق يريد أن يريم٥م ذم اًمٌحر، وم٘م٤مل

صٗمقان، ومداك أيب وأُمل، ألِل الِل ذم ٟمٗمًؽ أن هتٚمٙمٝم٤م، ومٝمذا أُم٤من ُمـ 

ىمد ضمئتؽ سمف، ىم٤مل: وحيؽ! أهمرب قمٜمل ومَل  رؾمقل الِل 

شمٙمٚمٛمٜمل، ىم٤مل: أي صٗمقان، ومداك أيب وأُمل، أومْمؾ اًمٜم٤مس، وأسمر 

اًمٜم٤مس، اسمـ قمٛمؽ، قمزه قمزك، وذومف  اًمٜم٤مس، وأطمٚمؿ اًمٜم٤مس، وظمػم

ظم٤مومف قمغم ٟمٗمز ىم٤مل: هق أطمٚمؿ ُمـ ذومؽ، وُمٚمٙمف ُمٚمٙمؽ، ىم٤مل: إين أ

 ذاك وأيمرم ومرضمع ُمٕمف، طمتك وىمػ سمف قمغم رؾمقل الِل 

ىم٤مل:  شصدق»وم٘م٤مل صٗمقان: إن هذا يزقمؿ أٟمؽ ىمد أُمٜمتٜمل، ىم٤مل: 

سمؾ شمًػم أرسمٕم٦م  وم٤مضمٕمٚمٜمل ومٞمف سم٤مخلٞم٤مر ؿمٝمريـ، ىم٤مل: أٟم٧م سم٤مخلٞم٤مر

شأؿمٝمر
(2)

. 

اخلروج إمم طمٜملم وىمد ذيمر ًمف أن  وطمٞمٜمَم أراد اًمٜمٌل 

قان سمـ أُمٞم٦م أدرقم٤ًم وؾمَلطم٤ًم، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف وهق يقُمئذ ُمنمك، قمٜمد صٗم

ي٤م أسم٤م أُمٞم٦م، أقمرٟم٤م ؾمَلطمؽ هذا ٟمٚمؼ سمف قمدوٟم٤م همدًا وم٘م٤مل  »وم٘م٤مل: 

صٗمقان: أهمّم٤ًٌم ي٤م حمٛمد؟ ىم٤مل: سمؾ قم٤مري٦م ُمْمٛمقٟم٦م طمتك ٟم١مدَي٤م إًمٞمؽ، 

ىم٤مل: ًمٞمس هبذا سم٠مس، وم٠مقمٓم٤مه ُمئ٦م درع سمَم يٙمٗمٞمٝم٤م ُمـ اًمًَلح، وؾم٠مًمف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .353ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)
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يٙمٗمٞمٝمؿ محٚمٝم٤م، ومٗمٕمؾأن  أن رؾمقل الِل 
(2)

. 

وىمد ظمرج رضم٤مل ُمـ أهؾ ُمٙم٦م قمغم همػم ديـ ريم٤ٌمٟم٤ًم وُمِم٤مة 

يٜمٔمرون عمـ شمٙمقن اًمدائرة ومٞمّمٞمٌقن ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ، وٓ يٙمرهقن أن شمٙمقن 

اهلزيٛم٦م عمحٛمد وأصح٤مسمف، ومٛمر سمّمٗمقان رضمؾ ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: أسمنم أسم٤م 

وه٥م، ُهِزَم حمٛمد وأصح٤مسمف، وم٘م٤مل ًمف صٗمقان: إن رسم٤ًم ُمـ ىمريش أطم٥م 

إزّم ُمـ رب ُمـ هقازن
(1)

إن يمٜم٧ُم ُمرسمقسم٤مً  
(3)

، وُمٕمٜمك ُمرسمقسم٤ًم أي 

 حمٙمقُم٤ًم.

ويم٤من اعمًٚمٛمقن ىمد همٜمٛمقا سمٕمد اٟمتّم٤مرهؿ ذم ُمقىمٕم٦م طمٜملم همٜم٤مئؿ 

أن يت٠مًمػ اًمٓمٚم٘م٤مء وإقمراب ُمـ هذه  قمٔمٞمٛم٦م، ورأى 

اًمٖمٜم٤مئؿ ْلداصمف قمٝمدهؿ سم٤مإلؾمَلم، وم٠مقمٓمك ًمزقمَمء ىمريش، وهمٓمٗم٤من
(6)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .373ص ،4ج اعمّمدر ٟمٗمًف، (1)

هقازن: سمٗمتح اهل٤مء واًمقاو وسم٤مًمزاي واًمٜمقن، وهؿ سمٜمق هقازن سمـ ُمٜمّمقر اسمـ قمٙمرُم٦م  (2)

وهمزاهؿ،  سمـ ظمّمٗم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمٞمَلن، وهؿ اًمذيـ أهم٤مر قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

زن ُمٜمٝمؿ: دريد سمـ اًمّمٛم٦م، وُمـ هقازن قمزسم٦م سمـ ضمِمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب سمٙمر سمـ هقا

وات سملم هت٤مُم٦م وٟمجد، وُمـ  وىم٤مل ذم اًمٕمؼم: وُمٜم٤مزهلؿ ُمع ىمقُمٝمؿ سمٜمل ضمِمؿ سم٤مًمنَّ

هقازن أيْم٤ًم: قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م وهؿ: سمٜمق صٕمّمٕم٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ هقازن. 

اًم٘مٚم٘مِمٜمدي: أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمكم، ىمَلئد اجلَمن ذم اًمتٕمريػ سم٘م٤ٌمئؾ قمرب اًمزُم٤من، 

ٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، )حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ إسم

 .115م(، ص1982هـ/1402

 .598اٟمٔمر: اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (3)

همٓمٗم٤من: اًمٖمٓمٗم٤مين سمٗمتح اًمٖملم واًمٓم٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واًمٗم٤مء وسمٕمد إًمػ ٟمقن، هذه اًمٜم٦ًٌم إمم  (4)

= 
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، إذ يم٤مٟم٧م قمٓمٞم٦م اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤مئ٦م ُمـ ومتٞمؿ وهمػمهؿ قمٓم٤مء قمٔمٞمَمً 

 ، سمؾ زاده قمٚمٞمٝمؿ.اإلسمؾ، وُمـ ه١مٓء: صٗمقان سمـ أُمٞم٦م 

وهق يتّمٗمح اًمٖمٜم٤مئؿ: وإذ  ويم٤من صٗمقان ُمع اًمٜمٌل 

ُمر سمِمٕم٥م ومٞمف همٜمؿ وإسمؾ ورقم٤مُؤه٤م ممٚمقء، وم٠مقمج٥م صٗمقان وضمٕمؾ يٜمٔمر 

أقمجٌؽ ي٤م أسم٤م وه٥م هذا اًمِمٕم٥م » إًمٞمف، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

: هق ًمؽ وُم٤مومٞمف، وم٘م٤مل صٗمقان: أؿمٝمد ُم٤م ـم٤مسم٧م هبذا ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤ملش

ٟمٗمس أطمد ىمط إٓ ٟمٌل، وأؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل الِل
(2)

. 

أقمٓمك صٗمقان  أن رؾمقل الِل »وذم صحٞمح ُمًٚمؿ 

شسمـ أُمٞم٦م ُمئ٦م ُمـ اًمٜمٕمؿ، صمؿ ُمئ٦م صمؿ ُمئ٦م
 (1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ىمٞمس قمٞمَلن وهق همٓمٗم٤من سمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس سمـ قمٞمَلن يٜم٥ًم إًمٞمف يمثػم =

ُمـ اًمٕمٚمَمء ُمٜمٝمؿ رسمٕمل سمـ طمراش اًمٕمٌز اًمٖمٓمٗم٤مين يروي قمـ قمٛمرو طمذيٗم٦م 

وهمػممه٤م، وأيْم٤ًم همٓمٗم٤من ضمذام وهمٓمٗم٤من سمـ ىمٞمس سمـ ضُمٝمٞمٜم٦م سمٓمـ ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م سمـ زيد 

سمـ ًمٞم٨م، وي٘م٤مل: اًمٖمٓمٞمٗمل سمْمؿ اًمٖملم وومتح اًمٓم٤مء وؾمٙمقن اًمٞم٤مء آظمر اْلروف وذم 

ٞم٦م سمـ ُمراد وهق سمٓمـ ُمـ ُمراد آظمره٤م وم٤مء، هذه اًمٜم٦ًٌم إمم همٓمٞمػ سمـ قمٌدالِل سمـ ٟم٤مضم

يٜم٥ًم إًمٞمف ظمٚمؼ يمثػم ُمٜمٝمؿ ومروة سمـ ُمًٞمؽ اًمٖمٓمٞمٗمل اعمرادي ًمف ُصح٦ٌم وروى قمٜمف 

، 2يمثػم. اسمـ إصمػم، اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب، سم٤مب اًمٖملم واًمٓم٤مء اعمٝمٛمٚم٦م، ج

 .386ص

 .629اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (1)

ًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُم٤م ؾمئؾ اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب ا (2)

 (.5976، ح)73ص ،15ج ؿمٞمئ٤ًم ىمط وم٘م٤مل ٓ ويمثرة قمٓم٤مئف، رؾمقل الِل 
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يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم -قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم-وهذا اعمقىمػ اًمٙمريؿ ُمٜمف

ُمـ اًمٜم٤مر، وىمد يم٤مٟم٧م ًمّمٗمقان ُمقاىمػ  إؾمَلم صٗمقان سمـ أُمٞم٦م وإٟم٘م٤مذه

 ُمِمٝمقدة ُم٠مصمقرة سمٕمد ذًمؽ ذم ومتقح اًمِم٤مم.

ىمٚم٥م صٗمقان سمـ أُمٞم٦م إمم اإلؾمَلم  وم٘مد شم٠مًمػ اًمٜمٌل 

طمتك أؾمٚمؿ، وذًمؽ سم٢مقمٓم٤مئف إُم٤من، صمؿ سمتخٞمػمه ذم إُمر أرسمٕم٦م أؿمٝمر، 

صمؿ سم٢مقمٓم٤مئف اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٙمٌػمة اًمتل ٓ شمّمدر إٓ ُمـ ٟمٌل، وم٠مقمٓم٤مه أوًٓ ُم٤مئ٦م 

سمؾ ُمع قمدد ُمـ زقمَمء ُمٙم٦م، صمؿ أقمٓم٤مه ُم٤مئ٦م أظمرى صمؿ ُم٤مئ٦م صم٤مًمث٦م ُمـ اإل

صمؿ أقمٓم٤مه ُم٤م ذم أطمد اًمِمٕم٤مب ُمـ اًمٖمٜمؿ ورقم٤مئٝم٤م طمتك ىم٤مل صٗمقان: ُم٤م 

 ـم٤مسم٧م ٟمٗمس أطمد هب٤م إٓ ٟمٗمس ٟمٌل، صمؿ أؾمٚمؿ ُمٙم٤مٟمف. 

 وىمد وصػ صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ؿمٕمقره دم٤مه رؾمقل الِل 

ٟمف ٕسمٖمض ُم٤م أقمٓم٤مين وإ وم٘م٤مل: والِل ًم٘مد أقمٓم٤مين رؾمقل الِل 

اًمٜم٤مس إزمَّ ومَم سمرح يٕمٓمٞمٜمل طمتك إٟمف ٕطم٥م اًمٜم٤مس إزمَّ 
(2)

. 

إٟمف اًمٙمرم اًمٜمٌقي واجلقد اعمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم اًمذي يراقمل اعمّم٤مًمح 

 ويت٠مًمػ اًم٘مٚمقب قمغم اإلؾمَلم وإهن٤م اْلٙمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمرائٕم٦م.

وضمقده ًمٞمس ٕضمؾ اؾمتَمًم٦م ىمٚمقهبؿ إمم  ويمرم اًمٜمٌل 

ٕضمؾ يم٥ًم ودهؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ ُمع سم٤مـمؾ، وشمزيٞمٜمف ذم ىمٚمقهبؿ، وًمٞمس 

ؿمخّمف سمٕمٞمدًا قمـ اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل يمٚمٗمف الِل هب٤م، وهل اًمرؾم٤مًم٦م اًمًَموي٦م 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُم٤م ؾمئؾ  (1)

 (.5976، ح)73ص ،15ج رؾمقل الِل ؿمٞمئ٤ًم ىمط وم٘م٤مل ٓ ويمثرة قمٓم٤مئف،
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اخل٤مًمدة، وإٟمَم يم٤من هلدف ؾم٤مم وُم٘مّمد هم٤مي٦م ذم اًمٜمٌؾ واًمٜم٘م٤مء، وهق 

ٌٝمؿ ًمف طمتك يثٌتقا وخت٤مًمط سمِم٤مؿمتف ىمٚمقهبؿ يشم٠مًمٞمٗمٝمؿ قمغم اْلؼ وشم٘مر

 ومّمغم قمٚمٞمؽ ريب ي٤مأيمرم اًمٌنم وأٟمٌٚمٝمؿ.
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 (2)َعاًَت٘ يًٓطري بٔ احلازخ  -5

ـّ سمف قمٚمٞمف  يم٤من اًمٜمْمػم سمـ اْل٤مرث هذا يٙمثر اًمِمٙمر لِل قمغم ُم٤م ُم

ُمـ اإلؾمَلم،ومل يٛم٧م قمغم ُم٤م ُم٤مت قمٚمٞمف أظمقه وآسم٤مؤه
(1)

. 

، وأٟمف وحيٙمل اًمٜمْمػم سمـ اْل٤مرث قمداوشمف ًمٚمٜمٌل 

ظمرج ُمع ىمقُمف ُمـ ىمريش إمم طُمٜملم، وهؿ قمغم ديٜمٝمؿ سمٕمد، ىم٤مل: وٟمحـ 

ٟم٧م دسمّره قمغم حمٛمد أن ٟمٖمػم قمٚمٞمف، ومٚمؿ يٛمٙمٜمٜم٤م الِل ُمـ ذًمؽ. ٟمريد إن يم٤م

ومٚمَم ص٤مر سم٤مجلٕمراٟم٦م ومقالِل إين ًمٕمغم ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف إن ؿمٕمرت إٓ سمرؾمقل الِل 

  شمٚم٘م٤مين، وم٘م٤مل: اًمٜمْمػم؟ وم٘مٚم٧م: ًمٌٞمؽ، ىم٤مل: هذا ظمػم مم٤م

وددت يقم طمٜملم مم٤م طم٤مل الِل سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف، ىم٤مل: وم٠مىمٌٚم٧م إًمٞمف هيٕم٤ًم، 

ؽ أن شمٌٍم ُم٤م أٟم٧م ومٞمف شمقوع. ىمٚم٧م: ىمد أرى أٟمف ًمق يم٤من وم٘م٤مل: ىمد آن ًم

ُمع الِل همػمه ًم٘مد أهمٜمك قمٜمل ؿمٞمئ٤ًم، وإين أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل وطمده ٓ 

: اًمٚمٝمؿ زده صم٤ٌمشم٤ًم، ىم٤مل اًمٜمْمػم: ذيؽ ًمف، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

ومقاًمذي سمٕمثف سم٤مْلؼ ًمٙم٠من ىمٚمٌل طمجر صم٤ٌمشم٤ًم ذم اًمديـ وسمّمػمة سم٤مْلؼ، 

اْلٛمد لِل اًمذي هداك :وم٘م٤مل رؾمقل الِل 
(3)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُمٜم٤مف سمـ قمٌداًمدار سمـ ىميص  هق اًمٜمْمػم سمـ اْل٤مرث سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ يمٜمدة سمـ قمٌد (1)

 .729اًم٘مرر اًمٕمٌدري. اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

 .729اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (2)

 .364ص ،4ج : اسمـ يمثػم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،205ص ،5ج اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، (3)
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ئ٦م سمٕمػم، وم٠مشم٤مه يقم طمٜملم سمٛم وىمد أُمر ًمف رؾمقل الِل 

رضمؾ ُمـ سمٜمل اًمديؾ يٌنمه سمذًمؽ، وىم٤مل ًمف: أضمزين ُمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمْمػم: 

مل يٕمٓمٜمل ذًمؽ  ٕين أطم٥ًم أن رؾمقل الِل  :ُم٤م أريد أظمذه٤م

 إٓ شم٠مًمٗم٤ًم قمغم اإلؾمَلم، وُم٤م أريد أن أرشمٌم قمغم اإلؾمَلم، صمؿ ىم٤مل: والِل

وم٘مٌْمٝم٤م،  ُم٤م ـمٚمٌتٝم٤م وٓ ؾم٠مًمتٝم٤م، وهل قمٓمٞم٦م ُمـ رؾمقل الِل 

 وأقمٓمك اًمديكم ُمٜمٝم٤م قمنمة، صمؿ ظمرج إمم رؾمقل الِل 

ومجٚمس ُمٕمف ذم جمٚمًف، وؾم٠مًمف قمـ ومرض اًمّمَلة وُمقاىمٞمتٝم٤م، ىم٤مل: ومق 

الِل ًم٘مد يم٤من أطم٥ّم إزم ُمـ ٟمٗمز، وىمٚم٧م ًمف: ي٤م رؾمقل الِل، أي إقمَمل 

شاًمٜمٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ الِل اجلٝم٤مد و »أطم٥م إمم الِل؟ ىم٤مل: 
(2)

. 

صمؿ اٟمت٘مؾ اًمٜمْمػم إمم اعمديٜم٦م ومٚمؿ يزل هب٤م طمتك ظمرج إمم اًمِم٤مم 

وذًمؽ ذم رضم٥م ؾمٜم٦م  هم٤مزي٤ًم، وطمي اًمػمُمقك، وىمتؾ هب٤م ؿمٝمٞمدًا 

مخس قمنمة
(1)

. 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .418ص ،1ج اإلُم٤مم أمحد: اعمًٜمد، (1)

 .729إصح٤مب  اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م (2)
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 َعاًَت٘ يع١ٓٝٝ بٔ حصٔ ايفصازٟ -6

يم٤من قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ اًمٗمزاري ؿمخّمٞم٦م أقمراسمٞم٦م قم٤مست اْل٘م٦ٌم 

وذم  ،٤مريخ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وهل قمٍم اًمٜمٌل اًمٕمٔمٞمؿ اعمْمٞمئ٦م ذم شم

أظم٤ٌمر هذه اًمِمخّمٞم٦م سمٕمض اًمٓمراوم٦م ويمثػم ُمـ اًمٖمراسم٦م، ومٙمٞمػ شمّمدر 

 ؟!قمٛمـ شمنمف سمرؤي٦م اًمٜمٌل 

وىمد أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤ًم واًمٓم٤مئػ
(2)

، ويم٤من ُمـ 

 اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ.

سم٠مُمر - أذن سم٤مًمرطمٞمؾ ذيمر اسمـ هِم٤مم، أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

سمٕمد طمّم٤مره ًمٚمٓم٤مئػ، ومٚمَم اؾمت٘مؾ اًمٜم٤مُس، ٟم٤مدى ؾمٕمٞمد سمـ  -رؾمقل الِل

قمٌٞمد
(1)

وم٘م٤مل ًمف ، أٓ إن اْللَّ ُم٘مٞمؿ! وم٘م٤مل قمٞمٞمٜم٦م: أضمؾ والِل، جَمََدة يمراُم٤مً  

رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم: ىم٤مشمٚمؽ الِل ي٤م قمٞمٞمٜم٦م! أمتدح اعمنميملم سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ 

، وىمد ضمئ٧م شمٜمٍم رؾمقل الِل  رؾمقل الِل 

شمؾ صم٘مٞمٗم٤ًم ُمٕمٙمؿ، وًمٙمٜمل أردت أن يٗمتح وم٘م٤مل: إين والِل ُم٤م ضمئ٧م ٕىم٤م

حمٛمد اًمٓم٤مئػ، وم٠مصٞم٥م ُمـ صم٘مٞمػ ضم٤مري٦م أشمٓمئٝم٤م ًمٕمٚمٝم٤م شمٚمد زم رضمًَل، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .633ص ،4ج اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، (1)

ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد سمـ أيب أؾمٞمد اًمث٘مٗمل، أطمد زقمَمء ورضم٤مٓت صم٘مٞمػ. اٟمٔمر: اسمـ طمجر:  (2)

 .95ص ،3ج اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،
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ده٤مء وومٓمٜم٦م ٘مٞمٗم٤ًم ىمقم ُمٜم٤ميمػم! أي ذوووم٢من صم
(2)

. 

وهذا اخلؼم إن صح يدل قمغم طم٤مل قمٞمٞمٜم٦م ذم شمٚمؽ أوٟم٦م، ويٜمٓمٌؼ 

ٝمؿ: قمٚمٞمف ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم إقمراب اًمذيـ ىم٤مل الِل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم طم٘م

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ)

(ڱ
(1)

. 

٤م قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ وم٠مظمذ قمجقزًا ُمـ "ي٘مقل اسمـ إؾمح٤مق: وأُمَّ

قمج٤مئز هقازن، وىم٤مل طملم أظمذه٤م: أرى قمجقزًا إين ٕطم٥ًم هل٤م ذم 

 اْلّل ٟم٤ًًٌم، وقمًك أن يٕمٔمؿ ومداؤه٤م. ومٚمَّم رّد رؾمقل الِل 

د:اًم٤ًٌمسم٤م سم٧ًم ومرائض، أسمك أن يرّده٤م، وم٘م٤مل ًمف زهػم أسمق  ظمذه٤م  ُسَ

قمٜمؽ، ومقالِل ُم٤م ومقه٤م سم٤ٌمرد، وٓ صمدَي٤م سمٜم٤مهد، وٓ سمٓمٜمٝم٤م سمقاًمد، وٓ 

ه٤م سمَميمد، ومرده٤م سم٧ًم ومرائض طملم ىم٤مل ًمف زهػم رُّ ، وٓ دَ دٍ اضمِ قَ ٤م سمِ ٝمَ ضُم وْ زَ 

"ُم٤م ىم٤مل
(3)

. 

قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ يقم  وُمع هذا ىمد شم٠مًمػ اًمرؾمقل 

طمٜملم وم٠مقمٓم٤مه ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾ
(6)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .411ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .41ؾمقرة اْلجرات، آي٦م:  (2)

 .416ص ،4ج ًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،اسمـ هِم٤مم: ا (3)

 .416ص ،4ج اعمّمدر ٟمٗمًف، (4)
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وىم٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص
(2)

ذم ذًمؽ: ي٤م رؾمقل الِل أقمٓمٞم٧م  

ئ٦م، وشمريم٧م ضمٕمٞمؾ سمـ هاىم٦م قمٞمٞمٜمف سمـ طمّمـ، وإىمرع سمـ طم٤مسمس ُم

اًمْمٛمري
(1)

أُم٤م واًمذي ٟمٗمز سمٞمده  »: وم٘م٤مل رؾمقل الِل  

جلُٕمٞمؾ سمـ هاىم٦م ظمػم ُمـ ـمَلع إرض يمٚمٝم٤م ُمـ ُمثؾ قمٞمٞمٜم٦م وإىمرع 

شوًمٙمٜمل شم٠مًمٗمتٝمَم ًمٞمًٚمَم، وويمٚم٧م ضُمٕمٞمؾ سمـ هاىم٦م إمم إؾمَلُمف
 (3)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص: واؾمؿ أيب وىم٤مص ُم٤مًمؽ سمـ وهٞم٥م سمـ قمٌدُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ  (1)

يمَلسمـ سمـ ُمرة، ويٙمٜمك أسم٤م إؾمح٤مق، وأُمف محٜم٦م سمٜم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ 

، ومٕمـ قمٛمرو قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص، ويم٤من أول رضمؾ ُمـ اًمٕمدل َرَُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ الِل

سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ أيب سُمريد، قمـ قمٛمف، قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل: )أٟم٤م أول ُمـ رُمك ذم 

اإلؾمَلم سمًٝمؿ، وظمرضمٜم٤م ُمع قمٌٞمدة سمـ اْل٤مرث ذم ؾمتلم رايم٤ٌمص(، وُم٤مت ؾمٕمد سمـ 

، 3أيب وىم٤مص سم٤مًمٕم٘مٞمؼ ومُحٛمؾ إمم اعمديٜم٦م ودومـ هب٤م. اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، ج

 .147ص

 ٛمري، وىمٞمؾ: اًمٖمٗم٤مري أصمٜمك قمٚمٞمف رؾمقل الِل ضُمٕمٞمؾ سمـ هاىم٦م اًمْم (2)

وويمٚمف إمم إيَمٟمف، وذًمؽ أٟمف أقمٓمك أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ُمـ اإلسمؾ، وأقمٓمك قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ ُمئ٦م 

ُمـ اإلسمؾ، وأقمٓمك ؾمٝمٞمؾ اسمـ قمٛمرو ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾ، وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل الِل، أشمٕمٓمل 

ضمٕمٞمؾ ظمػم ُمـ ـمَلع إرض »: ه١مٓء وشمدع ضمٕمٞمَلً؟ وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

ه١مٓء وًمٙمٜمل أقمٓمل ه١مٓء وأشم٠مًمٗمٝمؿ وأيمؾ ضمٕمٞمَلً إمم ُم٤م ضمٕمؾ الِل قمٜمده ُمـ ُمـ ُمثؾ 

: اسمـ ؾمٕمد: 149. اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، صشاإليَمن

 ،1ج : اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،231ص ،4ج اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،

 .674ص ،1ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،536ص

 .630: اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص421ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)



 

 195 

يم٤من اًمت٠مًمٞمػ ًمٚم٘مٚمقب ؾمٛم٦م سم٤مرزة ُمـ ؾمَمت اعمٜمٝم٩م اًمٜمٌقي  ًم٘مد

ذم اًمدقمقة إمم الِل، ومٙم٤من يت٠مًمػ ىمٚمقب اًمرضم٤مل وإىمقام سمحًـ اًمٙمَلم 

 واعمٕم٤مُمٚم٦م وسم٤مًمٕمٓم٤مي٤م وإُمقال.

قمٓم٤مء همٜم٤مئؿ طمٜملم قمغم اًمٓمٚم٘م٤مء ُمـ   ٍُم ٘مْ ومٚمؿ يَ 

وإٟمَم قمؿ سم٤مًمٕمٓم٤مء سمٕمض رؤؾم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ يمٕمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ،  ،ىمريش

قمٚمٞمٝمؿ  ـ طم٤مسمس، وقم٤ٌمس سمـ ُمرداس، خلقومف وإىمرع سم

قمٓم٤مئٝمؿ ُم٘م٤مصد ذم  ُمـ اًمردة، وم٘مد أؾمٚمٛمقا طمديث٤ًم، وراقمك 

 أظمرى، ُمـ إؾمَلم ىمقُمٝمؿ وصم٤ٌمهتؿ قمغم اْلؼ.

قمـ راومع سمـ ظمدي٩م
(2)

   :أقمٓمك رؾمقل الِل »ىم٤مل

 - أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، وصٗمقان سمـ أُمٞم٦م، وقمٞمٞمٜمف سمـ

ئ٦م ُمـ اإلسمؾ، وأقمٓمك إىمرع سمـ طم٤مسمس، يمؾ إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ ُمطمّمـ، و

 قم٤ٌمس سمـ ُمرداس دون ذًمؽ وم٘م٤مل قم٤ٌمس سمـ ُمرداس:

 أدمٕمؾ هنٌل وهن٥م اًمٕمٌٞمد

 

 سمــــــلم قمٞمٞمٜمــــــ٦م وإىمــــــرع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

راومع سمـ ظمدي٩م: أسمق قمٌدالِل وهق راومع سمـ ظمدي٩م سمـ راومع سمـ قمدي سمـ زيد سمـ ضُمِمؿ  (1)

سمـ طم٤مرصم٦م سمـ طم٤مرث سمـ اخلزرج، يم٤من خيْم٥م سم٤مًمّمٗمرة وحُيٗمل ؿم٤مرسمف، ويم٤من قمريػ 

ُيٕمدُّ ذم اًمرُم٤مة، أصٞم٥م سمًٝمؿ يقم أطمد ىمقُمف، اؾمتّمٖمر قمـ سمدر وُأضمٞمز يقم أطمد ويم٤من 

ذم صمٜمدوشمف ومٌ٘مٞم٧م اْلديدة ذم صمٜمدوشمف شمتحرك ومؽُمك ومٞمٝم٤م إمم أن شمقذم ؾمٜم٦م صمَلث وؾمٌٕملم 

سم٤معمديٜم٦م، ويم٤من ًمف ؾم٧م وصمَمٟمقن. أسمق ٟمٕمٞمؿ: أمحد سمـ قمٌدالِل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ 

ـمـ، ُمقؾمك إصٌٝم٤مين، ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، )حت٘مٞمؼ: قم٤مدل يقؾمػ اًمٗمرازي، دار اًمق

 .1044، ص2م(، ج1998هـ/1419، 1اًمري٤مض، ط
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ـــ٤مسمس ـــدر وٓ طم ـــ٤من سم ـــَم يم  وم

 

 يٗمقىم٤من ُمرداس ذم اعمجٛمع 

 وُم٤م يمٜم٧م دون اُمرئ ُمٜمٝمَم 

 

 وُمـ ختٗمض اًمٞمقم ٓ يرومع 

 
شئ٦مىم٤مل: وم٠مشمؿ ًمف رؾمقل الِل ُم

 (2)
. 

٤ٌمؾم٤ًم مل يتٛمٙمـ اإلؾمَلم ذم ىمٚمقهبؿ ضمٞمدًا، إن قمٞمٞمٜم٦م وإىمرع وقم

٤مً ٌسمدًمٞمؾ شمًٛمٞم٦م اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمرداس اًمٕمٓم٤مء هلؿ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م هن
(1)

، ومل 

ؿ  »يًؿ ذًمؽ سم٤مٓؾمؿ اًمنمقمل، وهق  ًْ ٕن اًمٜمٝم٥م هق: أظمذ  شاًم٘م

 اًمٌمء ىمٝمرًا.

سمرؾمقل الِل  وعم٤م رد اعمًٚمٛمقن مجٞمٕم٤ًم ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمًٌل اىمتداءً 

 شم٠مًمٞمػ ىمٚمقب ىمٌٞمٚم٦م هقازن، أسمك  وٟمزوًٓ قمٜمد رهمٌتف ذم

قمٞمٞمٜم٦م، وإىمرع أن يردا اًمًٌل، إٓ سمٛم٘م٤مسمؾ
(3)

. 

ومل يٙمـ اؾمتئَلف رؤؾم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ ويم٤ٌمر اًم٘مقم ُم٘متٍمًا وم٘مط قمغم 

أُمقال اخلٛمس ُمـ طمٜملم، سمؾ يم٤من إذا أشم٤مه ُمـ قمَمًمف قمغم إُمّم٤مر ُم٤مًٓ 

 ُمـ زيم٤مة وهمػمه يٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ يمؾ ذم ٟم٤مطمٞمتف.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،7ج ُمًٚمؿ: صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب: إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ قمغم اإلؾمَلم، (1)

(: اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب: 1060، ح)161ص

 (.3344، ح)7ص ،3ج وأُم٤م قم٤مد وم٠مهٚمٙمقا، ىمقل الِل 

، دار اعمًٚمؿ، 1ًمألقمراب، )ط دقمقة اًمٜمٌل  اْل٤مرصمل محقد سمـ ضم٤مسمر: (2)

 .264م(، ص1998هـ/1419اًمري٤مض، 

 .104ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)
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٦م ذم ٌوهق سم٤مًمٞمٛمـ سمذهٞم ـم٤مًم٥م  ومٕمٜمدُم٤م سمٕم٨م قمكم سمـ أيب

سملم  ىمًٛمٝم٤م رؾمقل الِل  شُمْرسمَتَٝم٤م إمم رؾمقل الِل 

أرسمٕم٦م ٟمٗمر: إىمرع سمـ طم٤مسمس، وقمٞمٞمٜم٦م سمـ سمدر اًمٗمزاري، وقمٚم٘مٛم٦م سمـ 

قمَلصم٦م اًمٕم٤مُمري
(2)

، صمؿ أطمد سمٜمل يمَلب، وزيد اخلػم اًمٓم٤مئل صمؿ أطمد سمٜمل 

ل ٟمٌٝم٤من، ومٖمْم٧ٌم ىمريش وم٘م٤مًمقا: أيٕمٓمل صٜم٤مديد ٟمجد ويدقمٜم٤م. وم٘م٤م

: إين إٟمَم ومٕمٚم٧م ذًمؽ ٕشم٠مًمٗمٝمؿ..رؾمقل الِل 
(1)

. 

أٟمف ًمـ ي١مُمـ ضم٤مٟم٥م ه١مٓء  ًم٘مد أدرك اًمرؾمقل 

إقمراب إٓ سمؽموٞم٦م ؾمخٞم٦م وجمزي٦م ُمـ اًمدوًم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م ومٚمق أطمًقا 

أن طم٤مًمتٝمؿ اعم٤مدي٦م اؾمت٘مرت، وأن أُمقاهلؿ يمثرت، وأن ووٕمٝمؿ 

ن هذه آضمتَمقمل حتًـ سمٕمد اٟمتَمئٝمؿ ًمٚمدوًم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م، ومًٞمحٌق

اًمدوًم٦م اًمتل طم٘م٘م٧م هلؿ هذا اًمرظم٤مء، وحي٤موًمقن سمٙمؾ ـم٤مىم٦م أن يدقمٛمقا 

هذه اًمدوًم٦م، ًمٞمًتٛمر ووٕمٝمؿ ذم اًمتحًـ، وه١مٓء أصح٤مب ـمٛمع ذم 

 اًمدٟمٞم٤م، وؾمقف حيًـ إؾمَلُمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ.

ٟمٕمؿ، اإليَمن اًمذي يٙمقن ؾمٌٌف طم٥م اعم٤مل إيَمن وٕمٞمػ، ًمٙمـ ىمد 

ًمؽمسمٞم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م يٌدأ يٙمقن هذا ذم اًمٌداي٦م، صمؿ إذا دظمؾ ذم حم٤موـ ا

 ،اإليَمن ذم اًمرؾمقخ شمدرجيٞم٤ًم طمتك يّمٌح اإليَمن أهمغم قمٜمده ُمـ اعم٤مل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قمٚم٘مٛم٦م سمـ قُمَلصم٦م اًمٕم٤مُمري: يم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، صمؿ طمًـ إؾمَلُمف، ويم٤من ُمـ  (1)

 .2177، ص4اًمٗم٘مٝم٤مء اعمحدصملم. أيب ٟمٕمٞمؿ: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

، ح 166ص ،7ج ؿ، يمت٤مب اًمزيم٤مة سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مهتؿ،ُمًٚمؿ: صحٞمح ُمًٚم (2)

(1064) 
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يٕمٚمؿ أن اًمٜمٔم٤مم اًم٘مٌكم اعمرؾمخ ذم -قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم-واًمرؾمقل

اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ ىمرون جيٕمؾ ًم٘م٤مئد اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اعمٓمٚم٘م٦م ذم 

ٓء اًمزقمَمء أن يِمؽمي رو٤م ه١م ىمٌٞمٚمتف، ُمـ أضمؾ ذًمؽ أراد 

واؾمت٘مرار ه١مٓء اًمزقمَمء سم٤معم٤مل، ٕن ه١مٓء اًمزقمَمء ؾمقف ي١مصمرون 

شم٠مصمػمًا إجي٤مسمٞم٤ًم قمغم أشم٤ٌمقمٝمؿ وسم٤مًمت٤مزم شمتح٘مؼ اًمٖم٤مي٦م اعمحٛمدي٦م ذم ٟمنم 

اإلؾمَلم ومتٙمٞمٜمف ُمـ ىمٚمقهبؿ
(2)

. 

ُمع قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ أؾمٚمقسم٤ًم  وأيْم٤ًم اختذ رؾمقل الِل 

ر آظمر ذم دقمقشمف رضم٤مء إؾمَلم همػمه عم٤مًمف ُمـ ا ًمٓم٤مقم٦م قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٨م َأُمَّ

قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ اًمٗمزاري قمغم هي٦م إمم سمٜمل اًمٕمٜمؼم
(1)

ُمـ متٞمؿ ًمٞمس ُمٕمف  

أٟمّم٤مري وٓ ُمٝم٤مضمري
(3)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اٟمٔمر: ُمقىمع إؾمَلم وي٥م، ؾمٚمًٚم٦م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م سملم طمٜملم واًمٓم٤مئػ، ًمٚمِمٞمخ راهم٥م  (1)

 (.islamweb.net.1431اًمنضم٤مين )

طمل ُمـ متٞمؿ ُمـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م وهؿ  -سمٗمتح اًم٤ٌمء وؾمٙمقن اًمَلم-سمٜمل اًمٕمٜمؼم: وي٘م٤مل سمٚمٕمٜمؼم  (2)

 سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ، وسمٜمق اًمٕمٜمؼم، سمٓمـ ُمـ سمٜمل يرسمقع سمـ طمٜمٔمٚم٦م ُمـ سمٜمق اًمٕمٜمؼم

اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م، وهؿ سمٜمق اًمٕمٜمؼم سمـ يرسمقع. اًم٘مٚم٘مِمٜمدي: أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمكم، هن٤مي٦م 

إرب ذم ُمٕمروم٦م أٟم٤ًمب اًمٕمرب )حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم، 

 .69-68اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م، صم(، سم٤مب إًمػ واًمَلم ُمع 1980هـ/1400سمػموت، 

: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي 93ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)

 .93ص ،4ج واًمًػم،
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رضمؾ  أٟمف اؾمت٠مذن قمغم اًمٜمٌل  وقمـ قم٤مئِم٦م 

ة ومٚمَم دظمؾ أٔن ًمف اًمٙمَلم. وم٘مٚم٧م ػمائذٟمقا ًمف، ومٌئس أظمق اًمٕمِم »وم٘م٤مل 

 :أي »وم٘م٤مل: ، اًم٘مقل ًمف: ي٤م رؾمقل الِل ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧م، صمؿ أًمٜم٧م ًمف ذم

اًمٜم٤مس اشم٘م٤مء  -أو وَدقَمفَ - قم٤مئِم٦م، إن ذ اًمٜم٤مس ُمٜمزًم٦م قمٜمد الِل ُمـ شمريمف

شومحِمف 
(2)

. 

 وهذا اًمرضمؾ اعمًت٠مذن هق قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ اًمٗمزاري.

اْلٙمٛم٦م وقمٚمٛمف ُم٤ممل يٙمـ يٕمٚمؿ،  وىمد أقمٓمك الِل ٟمٌٞمف 

ومح٤مؿم٤مه أن يٗمٕمؾ رء إٓ ْلٙمٛم٦م، وشمقًمٞم٦م سمٕمض إقمراب اإلُم٤مرة 

 ،٤مرة اجلٝم٤مد أو اإلُم٤مرة قمغم اًمٌَلد أؾمٚمقب ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقةؾمقاء إُم

وهل سمَل ؿمؽ حت٘مؼ ُمّم٤مًمح قمٔمٞمٛم٦م شمٕمقد سم٤مًمٗم٤مئدة قمغم إُم٦م واإلؾمَلم 

 سمٗمقائد أمهٝم٤م:

إؿم٤ٌمع اًمٖمريزة اًمٗمٓمري٦م وهل طم٥م اجل٤مه واًمًٚمٓم٤من وطم٥م  -1

 اًم٘مٞم٤مدة قمٜمد أوًمئؽ اًمزقمَمء.

ب شمٙمٚمٞمػ إُمػم سم٤مًمدقمقة إمم اإلؾمَلم ومتٙمٜمف ُمـ اؾمتجَل -2

 ىمقُمف ًمٚمدظمقل ذم اًمديـ اْلٜمٞمػ.

وُم٤م يِمٙمٚمقٟمف ُمـ ظمٓمر قمغم  ،إُمـ ُمـ ُمٙمره وُمٙمر ىمٌٞمٚمتف -3

 اعمًٚمٛملم.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،4ج اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب إدب، سم٤مب اعمدارة ُمع اًمٜم٤مس، (1)

 (.6131،ح)408ص
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متٙمـ اإليَمن ُمـ ىمٚمٌف وىمٚمقب ىمٌٞمٚمتف ُمع ُمرور اًمزُمـ  -4

 ومم٤مرؾم٦م اًمٕم٤ٌمدة.

وشمقـمٞمد طمٙمؿ  ،اعمِم٤مريم٦م ذم ٟمنم اإلؾمَلم واًمدقمقة إًمٞمف -5

اإلؾمَلم
(2)

. 

١مًمػ اًم٘مٚمقب وشمٜمزع واًمٕمٓم٤مء اعم٤مدي ُمـ جم٤مٓت اًمؽمهمٞم٥م اًمتل شم

ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ همؾ وطمًد ًمٞمحؾ حمٚمٝم٤م اْل٥م واإلظم٤مء، وًم٘مد يم٤من رؾمقل 

يٕمٓمل طمٞمٜمَم جيد ًمٚمٕمٓم٤مء ٟمٗمٕم٤ًم ويٛمٜمع طمٞمٜمَم يرى ًمٚمٛمٜمع  الِل 

طمٙمٛم٦م، وم٤مًمٜمٗمقس جمٌقًم٦م قمغم طم٥م ُمـ أطمًـ إًمٞمٝم٤م، واًمٕمٓم٤مء يقرث 

 اعمح٦ٌم ويمثرشمف شمٗمٕمؾ إقم٤مضمٞم٥م.

ًمرؤؾم٤مء  وإقمٓم٤مئف إُمقال اًمٙمثػمة إن ؾمخ٤مء اًمٜمٌل 

اًم٘م٤ٌمئؾ واًمزقمَمء ُمـ إقمراب ُمـ اعمرهم٤ٌمت اًمتل شمرهم٥م اًمْمٕمٗم٤مء 

ومْمًَل قمـ إىمقي٤مء ذم اإلؾمَلم وشمٕم٤مًمٞمٛمف يمَم شمرهم٥م همػم اعمًٚمٛملم ذم 

ٕٟمف جيٛمع سملم ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م  :إُمٕم٤من اًمٜمٔمر واًمٗمٙمر ذم اإلؾمَلم وومْمٚمف

 وٟمٕمٞمؿ أظمرة.

أراد اؾمتَمًم٦م ىمٚم٥م قمٞمٞمٜم٦م رضم٤مء دظمقًمف ذم  واًمٜمٌل 

ؾمَلم ودومع ذه وُمٙمره قمـ اعمًٚمٛملم، وذم هذا اعمٕمٜمك ي٘مقل اإل

ُمـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ خيِمك ذه ومػمضمك سم٢مقمٓم٤مئف يمػ "ص٤مطم٥م شمٗمًػم اعمٜم٤مر: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .257-256ًمألقمراب، ص اْل٤مرصمل، محقد ضم٤مسمر:  دقمقة اًمٜمٌل  (1)
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"ذه وذ همػمه ُمٕمف
(2)

.   

 : إن ىمقُم٤م يم٤مٟمقا ي٠مشمقن اًمٜمٌل ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

وم٢من أقمٓم٤مهؿ ُمدطمقا اإلؾمَلم وىم٤مًمقا: هذا ديـ طمًـ، وإن ُمٜمٕمٝمؿ ذُمقا 

وقم٤مسمقا
(1)

. 

ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم اإلؾمَلم  يم٤مٟم٧م طمٙمٛم٦م اًمٜمٌل وًم٘مد 

سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م واعمٜم٤مؾم٦ٌم وووع يمؾ رء ذم ُمقوٕمف ظم٤مص٦م أن 

 اإلؾمَلم يم٤من ذم سمدء فمٝمقره، ي٘متيض أن يرهم٥م اًمرؾمقل 

ٕن اًمٜمٗمقس متٞمؾ إمم ُمـ حيًـ  :سم٤معم٤مل أو اإلُم٤مرة قمغم اجلٝم٤مد أو اًمٌَلد

 إًمٞمٝم٤م ويٖمدق قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مص٦م وٕم٤مف اإليَمن.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .428م(، ص1947هـ/1366، 2حمٛمد رؿمٞمد رو٤م: شمٗمًػم اعمٜم٤مر، )ط (1)

اًمٓمؼمي: حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي  (2)

م(، 2000هـ/1420، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 1اًم٘مرآن، )حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؿم٤ميمر، ط

 .313ص ،14ج
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 (2)األقسع بٔ حابظتعاًَ٘ َع  -7

إىمرع سمـ طم٤مسمس  يقم طمٜملم ًم٘مد أقمٓمك رؾمقل الِل 

 أريد ُم٤م رضمؾ: وم٘م٤مل ٟم٤مؾم٤ًم، وأقمٓمك ذًمؽ، ُمثؾ قمٞمٞمٜم٦م ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾ، وأقمٓمك

رطمؿ »ىم٤مل:  وم٘مٚم٧م: ٕظمؼمن اًمٜمٌل  الِل، وضمف اًم٘مًٛم٦م هبذه

شالِل ُمقؾمك، ىمد أوذي سم٠ميمثر ُمـ هذا ومّمؼم
(1)

. 

ـ طم٤مسمس أطمد إرسمٕم٦م اًمذيـ ىمًؿ سمٞمٜمٝمؿ وىمد يم٤من إىمرع سم

ُمـ اًمٞمٛمـ، ومٖمْم٧ٌم ىمريش وم٘م٤مًمقا:  اًمذه٥م اًمذي سمٕم٨م سمف قمكم 

إين إٟمَم »: أيٕمٓمل صٜم٤مديد ٟمجد ويدقمٜم٤م.. وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

شومٕمٚم٧م ذًمؽ ٕشم٠مًمٗمٝمؿ
 (3)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمدارُمل، اؾمٛمف ومراس سمـ طم٤مسمس، سمـ طم٤مسمس سمـ قم٘م٤مل اًمتٛمٞمٛمل اعمج٤مؿمٕمل  هق إىمرع (1)

وًم٘م٥م سم٤مٕىمرع، ًم٘مرع يم٤من سمف ذم رأؾمف. ويم٤من ذيٗم٤ًم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمَلم، وهق أطمد 

: 88اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ذم يقم طمٜملم. اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم 126ص ،1اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .93ص ،1ج ًمّمح٤مسم٦م،متٞمٞمز ا

اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب همزوة اًمٓم٤مئػ ذم ؿمقال ؾمٜم٦م صمَمن،  (2)

 (.4336، ح)403ص ،3ج

 ،7ج ُمًٚمؿ: صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مهتؿ، (3)

 (.1064،ح)166ص
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ومٙم٤من هلذه اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٙمرم اعمحٛمدي شم٠مصمػمه٤م اًم٘مقي ذم ضمذب 

ّـَ الِل قمغم رؾمقًمف واعم١مُمٜملم اًمٜم٤مس ًمٚمدظمقل ذم ديـ الِل أومقاضم٤م، وًم ٘مد ُم

سم٤مْلّمقل قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ اًمتل ٓ
 

حتَم وٓ شمٕمد وم٤مُمتدت يقم طمٜملم أقملم 

أن ي١مصمرهؿ سمٌمء  ىمريش وإقمراب ٟمحقه٤م، وم٠مراد اًمٜمٌل 

ُمـ هذه اًمٖمٜم٤مئؿ ًمٞمت٠مًمػ ُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ومٞمًٌط يده ذم اًمٕمٓم٤مء وأقمٓم٤مهؿ 

، ـ طم٤مسمسيمثػمًا مم٤م اُمتدت إًمٞمف أقمٞمٜمٝمؿ، ويم٤من ُمٜمٝمؿ إىمرع سم

ومٝمذا
 

اًمٕمٓم٤مء وذًمؽ اًمٙمرم َيٞم٩م اًمٕمقاـمػ حم٦ٌم وودادًا، ويثػم اًمٜمٗمقس 

 شم٘مرسم٤ًم وومداء.
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 (2)تعاًَ٘ َع ايعباع بٔ َسداع ايطًُٞ -8

يم٤من سمٕمد طمٜملم ىمد همٚم٥م قمغم  رهمؿ أن اًمرؾمقل 

شم٠مًمٞمٗمف اًمّمٌٖم٦م اجلَمقمٞم٦م، إٓ أٟمف ظمص ُمٜمٝمؿ أومرادًا وُمٞمزهؿ سم٤مًمٕمٓم٤مء 

صٗمقان سمـ أُمٞم٦م  سم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب وك أعم٘م٤مصد خمتٚمٗم٦م، وم٘مد أقمٓم

يمَم أقمٓمك قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ وإىمرع سمـ طم٤مسمس  ،ذم اإلؾمَلم ًمٞمدظمَل

خلقومف قمٚمٞمٝمَم ُمـ اًمردة، وأقمٓمك قم٤ٌمس سمـ ُمرداس
(1)

خلقومف قمٚمٞمف  

يمذًمؽ، صمؿ زاده ذم اًمٕمٓم٤مء يمٗم٤ًم ًمنم ًم٤ًمٟمف طمٞم٨م أٟمِمد سملم يديف ؿمٕمرًا 

 يٕمت٥م ومٞمف قمغم ٟم٘مّمف قمـ أُمث٤مًمف ُمـ اًمزقمَمء.

أسم٤م  أقمٓمك رؾمقل الِل »راومع سمـ ظمدي٩م ىم٤مل: ومٕمـ 

إىمرع سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، وصٗمقان سمـ أُمٞم٦م، وقمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ، و

ئ٦م ُمـ اإلسمؾ، وأقمٓمك قم٤ٌمس سمـ ُمرداس أىمؾ طم٤مسمس، يمؾ إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ ُم

 ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل قم٤ٌمس سمـ ُمرداس:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٚمؿ ىمٌؾ قم٤ٌمس سمـ ُمرداس سمـ أيب قم٤مُمر سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٌداًمًٚمٛمل، أسمق اهلٞمثؿ، أؾم (1)

ذم صمَلصمَمئ٦م ُمـ ىمقُمف وم٠مؾمٚمٛمقا  اًمٗمتح سمٞمًػم، طمٞم٨م ىمدم قمغم رؾمقل الِل 

ؿم٤مقمرًا، وؿمج٤مقم٤ًم، صمؿ يم٤من قمغم رأس أًمػ وىمٞمؾ ؾمٌٕمَمئ٦م وم٤مرس  مجٞمٕم٤ًم، ويم٤من 

 ُمـ ىمقُمف يقم ومتح ُمٙم٦م، ويقم طمٜملم.

: اسمـ إصمػم: أؾمد 820ص ،2ج اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، (2)

 .168ص ،3ج روم٦م اًمّمح٤مسم٦م،اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕم
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 أدمٕمــــؾ هنٌــــل وهنــــ٥م اًمٕمٌٞمــــد

 

 سمــــــــلم قمٞمٞمٜمــــــــ٦م وإىمــــــــرع 

 ومــــَم يمــــ٤من سمــــدر وٓ طمــــ٤مسمس 

 

ــــ٤من  ــــع يٗمقىم ــــرداس ذم اعمجٛم  ُم

ـــٜمٝمَمً   ـــرئ ُم ـــ٧م دون اُم ـــ٤م يمٜم  وُم

 

ـــع  ـــقم ٓ يروم ـــض اًمٞم ــــ ختٗم  وُم

شئ٦مُم ىم٤مل: وم٠مشمؿ ًمف رؾمقل الِل  
 (2)

. 

 ويروي ذًمؽ اسمـ إؾمح٤مق سمقضمف آظمر وم٘م٤مل: 

وأقمٓمك قم٤ٌمس سمـ ُمرداس أسم٤مقمر ومًخٓمٝم٤م، ومٕم٤مشم٥م ومٞمٝم٤م رؾمقل 

 :ىم٤مئَلً ، الِل 

ــــــــ٤م ــــــــ٤ًم شَمََلومْٞمُتَٝم ــــــــ٧ْم هَن٤مسم  يُم٤مَٟم

 

ـــغَم اعمُْ   ي قَم ـــرِّ ـــَرعِ سمَِٙم ـــِر ذم إضَْم  ْٝم

ــــُدوا  ــــْقَم َأْن َيْرىُم ــــ٤مفمَِل اًْمَ٘م  َوإِيَ٘م

 

ـــــ٤مس مَل َأْهَجـــــعِ    إَِذا َهَجـــــع اًمٜمَّ

ــدِ   ٌَْٞم ــ٥ُم اًْمُٕم ــل َوهَنْ ٌََح هَنٌِْ ــ وَم٠َمْص
(1)

 

 

 سَمــــــــلْمَ قُمَٞمْٞمٜمَــــــــ٦َم َوإىَْمــــــــَرعِ  

ــــــْرِب َذا   ــــــ٧ُم ذِم اْْلَ ــــــْد يُمٜمْ َوىَم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدَرإٍ  شُم
(3)

 

 

 ٜمَـــــعِ وَمَٚمـــــْؿ ُأقْمـــــَط ؿَمـــــْٞمئ٤ًم َومَلْ ُأُمْ  

ـــــــــــَؾ   َّٓ َأوَم٤مِئ إِ
(6)

 ُأقْمٓمِٞمُتٝمـــــــــــ٤م 

 

َرسَمـــــــعِ   ْٕ  قَمِديـــــــَد ىَمَقاِئِٛمَٝمـــــــ٤م ا

َٓ طَمـــ٤مسمِسِّ   ُـّ َو ـــ٤م يَمـــ٤مَن طِمّْمـــ  َوَُم

 

 َيُٗمقىَمــــ٤مِن ؿَمــــْٞمِخَل ذِم اعمَْْجَٛمــــعِ  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،7ج ُمًٚمؿ: صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ قمغم اإلؾمَلم (1)

 (.1060، ح)161ص

 .418ص ،4جاًمُٕمٌٞمد: اؾمؿ ومرس قم٤ٌمس سمـ ُمرداس. اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م:  (2)

 .418، ص4ذا شمدرإ: ذا دومع قمـ ىمقُمل. اعمّمدر ٟمٗمًف، ج (3)

 .418، ص4ُمـ اإلسمؾ، اًمقاطمد أومٞمؾ. اعمّمدر ٟمٗمًف، ج إوم٤مئؾ: اًمّمٖم٤مر (4)
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ـــٜمُْٝمََم  ـــِرٍئ ُِم ـــ٧ُم ُدوَن اُم ـــ٤م يُمٜمْ  َوَُم

 

ــــعِ   َٓ ُيْروَم ــــْقَم  ـَ شَمَْمــــِع اًْمَٞم ــــ  َوَُم

وم٠مقمٓمقه طمتك  شوم٤مىمٓمٕمقا قمٜمل ًم٤ًمٟمف  اذهٌقا سمف »وم٘م٤مل رؾمقل الِل:   

(2)ريض، ومٙم٤من ذًمؽ ىمٓمع ًم٤ًمٟمف اًمذي أُمر سمف رؾمقل الِل 
. 

وؾم٘مك سمذور  ،اًم٘مٚمقب هبذا اًمٕمٓم٤مء ًم٘مد شم٠مًمػ اًمٜمٌل 

وهمذي اًمٕمقاـمػ هبذا اهلدي اْلٙمٞمؿ، وحتٛمؾ  ،اإليَمن هبذا اًمٙمرم

طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م، وسمّمػمة وقمـ  ،وطمل وٟمٌقة وصؼم، ٕن أومٕم٤مًمف شمّمدر قمـ

ومٕمَل قم٤مدت هذه اًمًٞم٤مؾم٦م اْلٙمٞمٛم٦م سم٤مخلػم قمغم اإلؾمَلم ٟم٤مومذة، و

وشم٠مًمٞمػ ىمٚمقب اًمزقمَمء  ،واعمًٚمٛملم سمتٛمٙملم اإلؾمَلم وشمثٌٞمتف ذم اًم٘مٚمقب

وم٘مقي٧م  ،وإذاف طمتك ص٤مروا ُمـ أضمَلء اعمًٚمٛملم وأقمٔمٛمٝمؿ ٟمٗمٕم٤مً 

هبذه إُمقال واًمٕمٓم٤مي٤م ؿمقيم٦م اعمًٚمٛملم وُمٙمـ الِل ًمديٜمف ذم إرض 

اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمدقم٤مة أن يٗمٞمدوا وأقمز اإلؾمَلم وأهٚمف سمًٝمؿ 

 ُمـ هذا إؾمٚمقب اًمٜمٌقي ًمٜمٍمة اإلؾمَلم واًمؽمهمٞم٥م ومٞمف.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : اسمـ اًم٘مٞمؿ: زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد،418ص ،4جاسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م:  (1)

 .188ص ،2ج
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 (2)ٚقَٛٗا إنساَ٘ يًػُٝا٤ بٓت احلازخ -9

 ىمد وىمٕم٧م وٛمـ اًم٤ًٌمي٤م ذم طمٜملم يمَم ذيمر اًمقاىمدي.

ىم٤مل: عم٤م هزم الِل شمٕم٤ممم هقازن اشمٌٕمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ي٘متٚمقهنؿ وىم٤مل 

 شسمج٤مد ومَل يٗمٚمتـ ُمٜمٙمؿ  إن ىمدرشمؿ قمغم »ذ يقُمئ رؾمقل الِل 

وىمد يم٤من أطمدث طمدصم٤ًم قمٔمٞمًَم، ويم٤من ُمـ سمٜمل ؾمٕمد ويم٤من ىمد أشم٤مه رضمؾ 

ُمًٚمؿ وم٠مظمذه سمج٤مد وم٘مٓمٕمف قمْمقًا قمْمقًا صمؿ طمرىمف سم٤مًمٜم٤مر، ومٙم٤من ىمد 

 اْل٤مرث سمـ ٧مقمرف ضُمرُُمف ومٝمرب وم٠مظمذشمف اخلٞمؾ إمم اًمِمٞمَمء سمٜم

قمٚمٞمٝم٤م  ومٕمٜمٗمقا ،ُمـ اًمرو٤مقم٦م أظم٧م رؾمقل الِل  ،ٕمزىقمٌداًم

ذم اًمًٞم٤مق ومجٕمٚم٧م اًمِمٞمَمء سمٜم٧م اْل٤مرث شم٘مقل: إين والِل أظم٧م 

 ي٤م وم٘م٤مًم٧م:  ص٤مطمٌٙمؿ وٓ يّمدىمقه٤م، طمتك أشمقا رؾمقل الِل

 ؟.شوُم٤م قمَلُم٦م ذًمؽ»:  اًمٜمٌل ىم٤مل أظمتؽ، إين حمٛمد

، ُمتقريمتؽومتٕمروم٧م إًمٞمف وأرشمف قمْم٦م، وىم٤مًم٧م: قمْمْمتٜمٞمٝم٤م وأٟم٤م 

٤مزقمتؽ اًمثدي، وٟمحـ يقُمئذ سمرقم٤مئٝمؿ أسمقك أيب، وأُُمؽ أُمل، ىمد ٟم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمِمٞمَمء هل طُمذاوم٦م سمٜم٧م اْل٤مرث سمـ قمٌداًمٕمزى سمـ روم٤مقم٦م سمـ سمٙمر سمـ هقازن. واًمِمٞمَمء  (1)

رو٤مقم٦م: أُمٝم٤م طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمدي٦م، ًم٘م٥م همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م، وهل أظم٧م رؾمقل الِل ُمـ اًم

ويم٤مٟم٧م اًمِمٞمَمء حتْمـ رؾمقل الِل ُمع أُمٝم٤م. اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م 

: اسمـ 325ص ،5: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج899إصح٤مب ص

 .226ص ،8ج طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،
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اضمٚمز  »وشمذيمر رؾمقل الِل اًمٕمَلُم٦م ومقصم٥م ىم٤مئًَم ومًٌط رداءه، صمؿ ىم٤مل: 

قمٚمٞمف ورطم٥م هب٤م، ودُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه وؾم٠مهل٤م قمـ أُمف وأسمٞمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م 

٦ٌّم  »وم٠مظمؼمشمف سمٛمقهتَم ذم اًمزُم٤من صمؿ ىم٤مل:  إن أطم٧ٌٌم وم٠مىمٞمٛمل قمٜمدٟم٤م حُم

ُمٙمرُم٦م، وإن أطم٧ٌٌم أن شمرضمٕمل إمم ىمقُمؽ َوَصْٚمتِؽ ورضمٕم٧ِم إمم 

وم٠مقمٓم٤مه٤م رؾمقل الِل  ،ىم٤مًم٧م: ارضُمع إمم ىمقُمل، صمؿ أؾمٚمٛم٧م شىمقُمؽ 

  صمَلصم٦م أقمٌد وضم٤مري٦م أطمدهؿ ي٘م٤مل ًمف: ُمٙمحقل، ومزوضمقه

 اجل٤مري٦م.

وعم٤م رضمٕم٧م اًمِمٞمَمء، عمٜمزهل٤م يمّٚمٛمٝم٤م اًمٜمًقة ذم سمج٤مد ًمتِمٗمع ًمف قمٜمد 

ٌُْف هل٤م ويٕمٗمق قمٜمف،  ومرضمٕم٧م إًمٞمف ومٙمٚمٛمتف أن رؾمقل الِل  ََي

أو سمٕمػميـ وؾم٠مهل٤م قمـ أهٚمٝم٤م: ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ؟ صمؿ أُمر هل٤م سمٌٕمػم  ،ومٗمٕمؾ

وم٠مظمؼمشمف سم٠مظمتٝم٤م وأظمٞمٝم٤م، وسمٕمٛمٝم٤م أيب سمرىم٤من
(2)

، وأظمؼمشمف سم٘مقم ؾم٠مهل٤م 

ٟمٕمًَم  وأقمٓم٤مه٤م رؾمقل الِل  ،قمٜمٝمؿ رؾمقل الِل 

وؿم٤مء هل٤م، وعمـ سم٘مل ُمـ أهؾ سمٞمتٝم٤م
(1)

. 

ًمٚمِمٞمَمء قمٜمد هذا ومح٥ًم  ومل يتقىمػ إيمرام اًمٜمٌل 

سمؾ ؿمٛمؾ ذًمؽ سمٜمل ؾمٕمد
(3)

ازن يمٚمٝم٤م، وم٢مٟمف عمـ٤َّم اٟمتٍم قمٚمٞمٝمؿ يقم سمؾ هق ،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُمـ  رؾمقل الِل أسمق سمرىم٤من ُمـ سمٜمل ؾمٕمد سمـ سمٙمر سمـ هقازن، وهق قمؿ  (1)

 . 386ص ،4ج اًمرو٤مقم٦م. اٟمٔمر: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

: 388ص ،4ج : اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،609اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (2)

 . 81ص ،3جاًمٓمؼمي: شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، 

هذه اًمٜم٦ًٌم سمٜمل ؾمٕمد: اًمًٕمدي سمٗمتح اًمًلم وؾمٙمقن اًمٕملم وذم آظمره٤م دال ُُمٝمٛمٚم٦م،  (3)

= 
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طمٜملم وهمٜمؿ أُمقاهلؿ وٟم٤ًمءهؿ وذرارَيؿ اٟمتٔمرهؿ أي٤مُم٤ًم سمٕمد قمقدشمف ُمـ 

اًمٓم٤مئػ ًمٕمٚمٝمؿ ي٘مدُمقن ىمٌؾ ىمًؿ اًمٖمٜم٤مئؿ، ًمٙمٜمٝمؿ شم٠مظمروا صمؿ ضم٤مءه وومد 

هقازن سم٤مجلٕمراٟم٦م وىمد أؾمٚمٛمقا، وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل الِل، إٟم٤م أصؾ وقمِمػمة، 

ـّ الِل قمٚمٞمؽ، وىم٤مم وىمد أص٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٌَلء ُم٤ممل خي ػ قمٚمٞمؽ وم٤مُمٜمـ قمٚمٞمٜم٤م َُم

ظمٓمٞمٌٝمؿ زهػم سمـ سد
(2)

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل الِل، إٟمَم ذم اْلٔم٤مئر 
(1) 

ُمـ 

اًم٤ًٌمي٤م ظم٤مٓشمؽ وطمقاوٜمؽ اًمَليت يمـ يٙمٗمٚمٜمؽ، وًمق أٟم٤م ُمٚمحٜم٤م
(3)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إمم قمدة ىم٤ٌمئؾ إمم ؾمٕمد سمـ سمٙمر سمـ هقازن وإمم ؾمٕمد متٞمؿ وإمم ؾمٕمد إٟمّم٤مر وإمم  =

ؾمٕمد ضمذام وإمم ؾمٕمد ظمقٓن وإمم ؾمٕمد دمٞم٥م وإمم ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وإمم ؾمٕمد سمـ 

قمٌد ؿمٛمس ُمـ متٞمؿ وإمم ؾمٕمد هذيؿ ُمـ ىمْم٤مقم٦م. اسمـ إصمػم: أسمق اْلًـ قمكم سمـ أيب 

ٙمريؿ، اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب، )دار ص٤مدر، اًمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًم

 .117، سم٤مب اًمًلم واًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م، ص2سمػموت، د ت، د ط(، ج

زهػم سمـ سد أسمق سد اجلِمٛمل اًمًٕمدي، ُمـ سمٜمل ؾمٕمد سمـ سمٙمر وىمٞمؾ يٙمٜمك: أسم٤م  (1)

ذم وومد هقازن إذ ومرغ ُمـ  ضمرول، يم٤من رئٞمس ىمقُمف، وومد قمغم رؾمقل الِل 

٤مجلٕمراٟم٦م يٛمٞمز اًمرضم٤مل ُمـ اًمٜم٤ًمء ذم ؾمٌل هقازن. اٟمٔمر: اسمـ طمٜملم ورؾمقل الِل طمٞمٜمئٍذ سم

: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم 275قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

 ،2ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،221ص ،2ج ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

 . 484ص

 ذًمؽ اعمٙم٤من. اٟمٔمر: اسمـ اْلٔم٤مئر: هل أُم٤ميمـ دمٛمع إهمٜم٤مم واإلسمؾ، وىمد مُجع اًم٤ًٌمسم٤م ذم (2)

 . 414ص ،4ج هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،

: اسمـ 194ص ،5ج ُمٚمحٜم٤م: أروٕمٜم٤م واعمٚمح اًمرو٤مع. اٟمٔمر: اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، (3)

 . 414ص ،4ج هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،
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ًمٚمح٤مرث سمـ أيب ؿمٛمر
(2)

، أو ًمٚمٜمٕمَمن سمـ اعمٜمذر
(1)

، صمؿ أٟمزل سمٜم٤م سمٛمثؾ 

دشمف قمٚمٞمٜم٤م، وأٟم٧م ظمػم اعمٙمٗمقًملماًمذي ٟمزًم٧م سمف، رضمقٟم٤م قمٓمٗمف وقم٤مئ
(3)

 ،

 صمؿ أٟمِمد:

 اُمٜمـ قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل الِل ذم يمرم

 

 وم٢مٟمــــؽ اعمــــرء ٟمرضمــــقه وٟمــــدظمرُ  

 اُمٜمـ قمغم سمٞمْم٦م ىمد قم٤مىمٝم٤م ىمدر 

 

ـــػمُ   ـــ٤م هم ـــٛمٚمٝم٤م ذم دهره ـــزٌق ؿم  مم

اُمـــٜمـ قمـــغم ٟمًـــقة ىمـــد يمٜمـــ٧َم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُٕمٝم٤م  شَمْرَو

 

ــــٝم٤م   ـــــ خمْم ــــ١مه ُم ــــقك يٛمٚم إذ وم

 اًمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرر

 

ـــ٧م  ـــ٧م ـمٗمـــؾ صـــٖمػم يمٜم إذ أٟم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕمٝم٤م  شمرو

 

ـــذروإذ يز   يٜمـــؽ ُمـــ٤م شمـــ٠ميت وُمـــ٤م شم

ٓ دمٕمٚمٜمــــــ٤م يمٛمـــــــ ؿمــــــ٤مًم٧م  

 ٟمٕم٤مُمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 

 واؾمـــتٌؼ ُمٜمـــ٤م وم٢مٟمـــ٤م ُمٕمنمـــ زهـــر 

ــرت  ــٜمٕمَمء إذ يمٗم ــٙمر ًمٚم ــ٤م ًمٜمِم  إٟم

 

وقمٜمدٟم٤م سمٕمد هذا اًمٞمقم ُمدظمر 
(6)

 

 
وًم٘مد يم٤من هذا ؾم٥ٌم إقمت٤مىمٝمؿ قمـ سمٙمرة أسمٞمٝمؿ ىم٤مل اسمـ يمثػم:

(5)
 . 

أطم٥م اْلدي٨م إزم أصدىمف، »: وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل الِل 

٤مئٗمتلم: إُم٤م اًمًٌل وإُم٤م اعم٤مل، وىمد يمٜم٧م وم٤مظمت٤مروا إطمدى اًمٓم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 414ص ،4ج اْل٤مرث سمـ أيب ؿمٛمر اًمٖم٤ًمين ُمٚمؽ اًمِم٤مم ُمـ اًمٕمرب، اعمّمدر ٟمٗمًف، (1)

 . 414ص ،4ج عمٜمذر ُمٚمؽ اًمٕمراق ُمـ اًمٕمرب، اعمّمدر ٟمٗمًف،اًمٜمٕمَمن سمـ ا (2)

 .30ص ،2ج : اعم٘مريزي: إُمت٤مع إؾمَمع،414ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)

 .194ص ،5ج اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، (4)

 .352ص ،4ج اسمـ يمثػم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، (5)
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اؾمت٠مٟمٞم٧م
(2)

اٟمتٔمرهؿ سمْمع  وىمد يم٤من رؾمقل الِل  شهبؿ 

قمنمة ًمٞمٚم٦م طملم ىمٗمؾ ُمـ اًمٓم٤مئػ، ومٚمَم شمٌلم هلؿ أن رؾمقل الِل همػم راد 

إًمٞمٝمؿ إٓ إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم ىم٤مًمقا: وم٢مٟم٤م ٟمخت٤مر ؾمٌٞمٜم٤م. وم٘م٤مم رؾمقل الِل 

 ،أُم٤م سمٕمد، »صمؿ ىم٤مل:  ذم اعمًٚمٛملم وم٠مصمٜمك قمغم الِل سمَم هق أهٚمف

وم٢من إظمقاٟمٙمؿ ه١مٓء ىمد ضم٤مؤوٟم٤م شم٤مئٌلم، وإين ىمد رأي٧م أن أرد إًمٞمٝمؿ 

ؾمٌٞمٝمؿ ومٛمـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن يٓمٞم٥م سمذًمؽ ومٚمٞمٗمٕمؾ، وُمـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن 

 شيٙمقن قمغم طمٔمف طمتك ٟمٕمٓمٞمف إي٤مه ُمـ أول ُم٤م يٗملء الِل قمٚمٞمٜم٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ

وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ىمد ـمّٞمٌٜم٤م ذًمؽ ًمرؾمقل الِل هلؿ، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

 :« ،إٟم٤م ٓ ٟمدري ُمـ أذن ُمٜمٙمؿ ذم ذًمؽ ممـ مل ي٠مذن

ومرضمع اًمٜم٤مس، ومٙمٚمٛمٝمؿ  شوم٤مرضمٕمقا طمتك يرومٕمقا إًمٞمٜم٤م قمروم٤مؤيمؿ أُمريمؿ

وم٠مظمؼموه أهنؿ ىمد  قمروم٤مؤهؿ، صمؿ رضمٕمقا إمم رؾمقل الِل 

شـمٞمٌقا وأذٟمقا
(1)

. 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٟمٞم٧م، واؾمت٠مٟمٞم٧م. اسمـ اؾمت٠مٟمٞم٧م: أي اٟمتٔمرت وشمرسمّم٧م ي٘م٤مل أٟمٞم٧م، وأّٟمٞم٧م، وشم٠م (1)

 .78، ص1إصمػم: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر، سم٤مب )أٟم٤م(، ج

اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اْلقآت، سم٤مب إذا وه٥م ؿمٞمئ٤ًم ًمقيمٞمؾ أو ؿمٗمٞمع  (2)

 (.2307/2308، ح)300ص ،2جىمقم، 
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 تعاًَ٘ َع َايو بٔ عٛف ايٓصسٟ -11

واصمٚم٦م سمـ  هق ُم٤مًمؽ سمـ قمقف سمـ ؾمٕمد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يرسمقع سمـ

اًمٜمٍمي ،دمه٤من سمـ ٟمٍم سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ سمٙمر سمـ هقازن
(2)

. 

يم٤من رئٞمس ضمٞمش اعمنميملم يقم طمٜملم، ويم٤مٟم٧م هقازن عم٤م ؾمٛمٕم٧م 

وُم٤م ومتح الِل قمٚمٞمف ُمـ ُمٙم٦م دمٛمٕم٧م حت٧م ىمٞم٤مدشمف  سمرؾمقل الِل 

واضمتٛمع إًمٞمف ُمـ هقازن، وصم٘مٞمػ يمٚمٝم٤م: ٟمٍم وضمِمؿ يمٚمٝم٤م، وؾمٕمد سمـ 

سمـ صٕمّمٕم٦م ويم٤من دمٛمٕمٝمؿ سمٙمر، وٟم٤مس ُمـ سمٜمل هَلل سمـ قم٤مُمر 

سم٠موـم٤مس
(1)

وومٞمٝمؿ دريد سمـ اًمّمٛم٦م 
(3)

ي٘م٤مد سمف، ومٚمَم ٟمزل ىم٤مل:  ىمد قمٛمل، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذم : اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 648اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص (1)

 ،5ج : اسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،33ص ،4ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ج

 .559ص

أوـم٤مس: واد ذم دي٤مر هقازن، وعم٤م ٟمزل اعمنميمقن سم٠موـم٤مس، ىم٤مل دريد سمـ اًمّمٛم٦م قمـ  (2)

اًمقادي: ٟمٕمؿ جم٤مل اخلٞمؾ ٓ طمزن ضس وٓ ؾمٝمؾ دهس، وىمد جل٠م إًمٞمف سمٕمض 

ي، وم٘م٤مشمٚمٝمؿ طمتك اٟمتٍم قمٚمٞمٝمؿ اعمٜمٝمزُملم ُمـ طمٜملم، ومٚمحؼ هبؿ أسمق قم٤مُمر إؿمٕمر

 . 224، ص1. اٟمٔمر: ي٤مىمقت اْلٛمقي: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، جواؾمتِمٝمد 

دريد سمـ اًمّمٛم٦م: دريد سمـ اًمّمٛم٦م اجلِمٛمل اًمٌٙمري، ُمـ هقازن: ؿمج٤مع ُمـ إسمٓم٤مل،  (3)

اًمِمٕمراء، اعمٕمٛمريـ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، يم٤من ؾمٞمد سمٜمل ضمِمؿ ووم٤مر ؾمٝمؿ وىم٤مئدهؿ، وهمزا ٟمحق 

ة ُمٜمٝم٤م، وقم٤مش طمتك ؾم٘مط طم٤مضم٤ٌمه قمـ قمٞمٜمٞمف، وأدرك ُمئ٦م همزوة مل َيزم ذم واطمد

اإلؾمَلم، ومل يًٚمؿ، وم٘متؾ قمغم ديـ اجل٤مهٚمٞم٦م يقم طمٜملم، ويم٤مٟم٧م هقازن ظمرضم٧م ًم٘مت٤مل 

اعمًٚمٛملم وم٤مؾمتّمحٌتف ُمٕمٝم٤م شمٞمٛمٜم٤ًم سمف، وهق أقمٛمك، ومٚمَم اهنزُم٧م مجققمٝم٤م أدريمف رسمٞمٕم٦م 

= 
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سم٠مي واد أٟمتؿ؟ ىم٤مًمقا: سم٠موـم٤مس ىم٤مل: ٟمٕمؿ جم٤مل اخلٞمؾ ٓ طمزن ضس، 

وٓ ؾمٝمؾ دهس، ُم٤مزم أؾمٛمع ُرهم٤مء اًمٌٕمػم، وهن٤مق اْلٛمػم، وسمٙم٤مء 

أُمقاهلؿ  اًمّمٖمػم، ُويٕم٤مر اًمِم٤مء؟ ىم٤مًمقا: ؾَم٤مق ُم٤مًمؽ سمـ قمقف ُمع اًمٜم٤مس

ًمف، وم٘م٤مل:  لوٟم٤ًمءهؿ وأسمٜم٤مءهؿ ىم٤مل: أيـ ُم٤مًمؽ؟ ىمٞمؾ: هذا ُم٤مًمؽ ودقم

ي٤م ُم٤مًمؽ، إٟمؽ ىمد أصٌح٧م رئٞمس ىمقُمؽ، وإن هذا يقم يم٤مئـ ًمف ُم٤مسمٕمده 

ُمـ إي٤مم. ُم٤مزم أؾمٛمع ُرهم٤مء اًمٌٕمػم، وهن٤مق اْلٛمػم، وسمٙم٤مء اًمّمٖمػم، 

ويٕم٤مر اًمِم٤مء؟ ىم٤مل: ؾم٘م٧م ُمع اًمٜم٤مس أُمقاهلؿ وأسمٜم٤مءهؿ وٟم٤ًمءهؿ، ىم٤مل: 

مل ذاك؟ ىم٤مل: أردت أن أضمٕمؾ ظمٚمػ يمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ أهٚمف وُم٤مًمف، و

ًمٞم٘م٤مشمؾ قمٜمٝمؿ، ومزضمره دريد. صمؿ ىم٤مل: راقمل و٠من والِل! وهؾ يرد 

اعمٜمٝمزم رء؟ إهن٤م إن يم٤مٟم٧م ًمؽ مل يٜمٗمٕمؽ إٓ رضمؾ سمًٞمٗمف ورحمف، وإن 

ح٧م ذم أهٚمؽ وُم٤مًمؽِْم يم٤مٟم٧م قمٚمٞمؽ ومُ 
(2)

، ومٚمَم اهنزُم٧م هقازن ومّر 

 اًمٓم٤مئػ. ُم٤مًمؽ طمتك حتّمـ ُمع صم٘مٞمػ ذم 

ؾم٠مل رؾمقل الِل قمـ ُم٤مًمؽ سمـ  ،وعم٤م ىمدم وومد هقازن إمم اجلٕمراٟم٦م

 قمقف ُم٤م ومٕمؾ؟

: وم٘م٤مًمقا: هق سم٤مًمٓم٤مئػ ُمع صم٘مٞمػ، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

ئ٦م رددت قمٚمٞمف أهٚمف وُم٤مًمف، وأقمٓمٞمتف ُمأظمؼموا ُم٤مًمٙم٤ًم أٟمف إن أشم٤مين ُمًٚمًَم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـ اْل٤مرث. سمـ رومٞمع اًمًٚمٛمل وم٘متٚمف، ًمف أظم٤ٌمر يمثػمة، واًمّمٛم٦م ًم٘م٥م أسمٞمف ُمٕم٤موي٦م سم =

 .339، ص2إقمَلم: اًمزريمكم، ج

 .371ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)
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ُمـ اإلسمؾ، وم٠ُميت ُم٤مًمؽ سمذًمؽ، ومخرج إًمٞمف ُمـ اًمٓم٤مئػ، وىمد يم٤من ُم٤مًمؽ 

ىم٤مل ًمف  ئٗم٤ًم ُمـ صم٘مٞمػ قمغم ٟمٗمًف أن يٕمٚمٛمقا أن رؾمقل الِل ظم٤م

ُم٤م ىم٤مل ومٞمحًٌقه، وم٠مُمر سمراطمٚمتف ومٝمٞمئ٧م ًمف، وأُمر سمٗمرس ًمف، وم٠ميت سمف إمم 

اًمٓم٤مئػ، ومخرج ًمٞمًَل ومجٚمس قمغم ومرؾمف ومريمْمف، طمتك أشمك راطمٚمتف 

، طمٞم٨م أُمر هب٤م أن حتٌس، ومريمٌٝم٤م ومٚمحؼ سمرؾمقل الِل 

ئف ُمـ اإلسمؾ، وأؾمٚمؿ ًمف، وأقمٓم٤مه ُم، ومرد قمٚمٞمف أهٚمف وُم٤موم٠مدريمف سم٤مجلٕمراٟم٦م

 ومحًـ إؾمَلُمف، وم٘م٤مل طملم أؾمٚمؿ:

 ُم٤م إن رأي٧م وٓ ؾمٛمٕم٧م سمٛمثٚمف

 

 ذم اًمٜمــــ٤مس يمٚمٝمــــؿ سمٛمثــــؾ حمٛمــــد 

 أورم وأقمٓمك ًمٚمجزيؾ إذا اضمُتِدي 

 

ــــ   قمــــَم ذم هَمــــدِ  كَ ؼِمْ وُمتــــك شمِمــــ٠م خُيْ

ــــ٤م  ــــردت أٟمٞم٤مهب ــــ٦م قم  (2)وإذا اًمٙمتٞمٌ

 

 (3)وضب يمؾ ُمٝمٜمد (1)سم٤مًمًٛمٝمري 

 ٤ٌمًمفومٙم٠مٟمـــــف ًمٞمـــــ٨م قمـــــغم أؿمـــــ 

 

 (4)ذم ُمرصد (5)ظم٤مدر (6)وؾمط اهل٤ٌمءة 

 

قمغم ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ ىمقُمف،  وىمد اؾمتٕمٛمٚمف رؾمقل الِل  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 416ص ،4ج قمردت أٟمٞم٤مهب٤م: ىمقي٧م واؿمتدت. اعمّمدر ٟمٗمًف، (1)

 . 416ص ،4ج اًمًٛمٝمري: اًمرُمح. اعمّمدر ٟمٗمًف، (2)

 .416ص ،4ج اعمٝمٜمد: اًمًٞمػ. اعمّمدر ٟمٗمًف، (3)

 . 416ص ،4جْلرب. اعمّمدر ٟمٗمًف، اهل٤ٌمءة: اًمٖم٤ٌمر يثقر قمٜمد اؿمتداد ا (4)

اخل٤مدر: إؾمد ذم قمريٜمف، وهق طمٞمٜمئذ أؿمد ُم٤م يٙمقن ي٠مؾم٤ًم أظمقومف قمغم أؿم٤ٌمًمف: يّمٗمف  (5)

 . 416ص ،4ج سم٤مًم٘مقة. اعمّمدر ٟمٗمًف،

 . 417ص ،4ج اعمرصد: اعمٙم٤من يرىم٥م ُمٜمف، يّمٗمف سم٤مًمٞم٘مٔم٦م.  اعمّمدر ٟمٗمًف، (6)
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وىم٤ٌمئؾ أظمرى: صمَمًم٦م وؾمٚمٛم٦م، وضمٝمؿ، ومٙم٤من ي٘م٤مشمؾ هبؿ صم٘مٞمػ ٓ خيرج 

هلؿ هح إٓ أهم٤مر قمٚمٞمف طمتك وٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ
(2)

. 

وهٙمذا هق اإلؾمَلم إذا ُٓمس ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن وظم٤مًمٓمف، أزال ُمٜمف 

 ، وهمرس ُمٙم٤مهن٤م قمٜم٤مس اخلػم.يمؾ قمقاُمؾ اًمنم

طمّقل ُم٤مًمٙم٤ًم ُمـ  ،وهذا هق أصمر اًمتٕم٤مُمؾ اْلًـ واًمٙمرم واًمٕمٓم٤مء

قمدو حم٤مرب إمم ىم٤مئد يداومع قمـ اإلؾمَلم وحي٤مرب أقمداءه، وم٘مد حتقل 

ُم٤مًمؽ سمٕمد أن هتذسم٧م ـم٤ٌمقم٦م وضمٕمؾ ُمٜمف اإلؾمَلم إٟم٤ًمٟم٤ًم آظمر، وه٤م هق 

ٞمٝمؿ اًمٖم٤مرات يتحقل إمم ؾمٞمػ أرؾمٚمف الِل قمغم اعمنميملم، ومّم٤مر يِمـ قمٚم

، وظم٤مص٦م ىمقُمف صم٘مٞمػ، ومّم٤مر أزقمجٝمؿص٤مدىم٤ًم خمٚمّم٤ًم ًمإلؾمَلم، طمتك 

ضمٝم٤مده ُمـ أيمؼم اًمٕمقاُمؾ اًمتل ُمٝمدت اًمٓمريؼ ًمًٚمٓم٤من اإلؾمَلم يمل 

يًٌط فمٚمف قمغم صم٘مٞمػ اًمتل فمٚم٧م طمتك اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمٝمجرة 

ُمًتٕمّمٞم٦م شم٘م٤موم اًمدقمقة اإلؾمَلُمٞم٦م وحت٤مرهب٤م سمٙمؾ ذاؾم٦م وقمٜم٤مد
(1)

. 

ؾ ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ وأرىمك..!! ًم٘مد سمؾ إن رؾمقل الِل ومٕم

سمؾ ويمٚمٗمف سمٛمٝمٛم٦م  :أقم٤مد ُم٤مًمؽ سمـ قمقف زقمٞمًَم ُمرة أظمرى قمغم هقازن

قمًٙمري٦م ذم ُمٜمتٝمك إمهٞم٦م وهل
 

 ُمٝمٛم٦م طمّم٤مر ُمديٜم٦م اًمٓم٤مئػ..!!

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،5ج ٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة،: اًم417ٌ-416ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .588ص ،5ج : اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،198ص

 .1691ص ،2ج حمٛمد سم٤مؿمٛمٞمؾ: ُمقؾمققم٦م اًمٖمزوات اًمٙمؼمى، (2)
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إُمٙم٤مٟمٞم٤مت ُم٤مًمؽ سمـ قمقف  ًم٘مد اطمؽمم رؾمقل الِل 

 0ٙم٤مٟمتفاًم٘مٞم٤مدي٦م وطمٗمظ ًمف ؾمٛمٕمتف وُم

قمقف ذم ْلٔم٦م ُم٤ميض ُم٤مًمؽ سمـ  ًم٘مد ٟمز رؾمقل الِل

واطمدة، وقم٤مُمٚمف ُمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘مقاد اعمحؽمُملم، وطمقل ضمٝمده ُمـ اإلوم٤ًمد 

وم٠مي ظمػم قم٤مد قمغم اعمًٚمٛملم!! وأي ظمػم قم٤مد  ،ذم إرض إمم إصَلطمٝم٤م

قمغم هقازن..! وأي ظمػم قم٤مد قمغم ُم٤مًمؽ سمـ قمقف..!!
(2)

. 

 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُمع ُم٤مًمؽ سمـ قمقف، ًمٚمديمتقر/ راهم٥م  اٟمٔمر: ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان سمر اًمرؾمقل  (1)

 0اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمقشمٞم٦م () اًمنضم٤مين
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 املبحح الجانٌ
 

 ووفائه أثر كرمه 
 

 

 :ٚفٝـــــــــــــــ٘

 .ـــــــــــــــــــــــــــدالتىّٗــــ

 . إضالً املسأٚ صاحبٛ املصادتني ( 1

إضالً أب٘ زافع زضٕه قسٖؼ إىل زضٕه ا هل  (2

. 

 .إضالً أب٘ العاص بَ السبٗع  ( 3

يف صمح قسٖؼ  وػسك٘ وع  ٞ السضٕهٔفا ( 4

 .ٔأثس ذلك يف ٌػس اإلضالً ٔمتكٍْٗ ،احلدٖبٗٛ

 ْ وااًل.إضالً األعساب٘ الرٙ طمب وٍ ( 5

*  *     * ** *     *  * 
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 دــــــــمتٗٝ

 ٚٚفا٥٘ أثس نسَ٘ 

ًمئـ يم٤من اًمٙمرم ضم٤مُمٕم٤ًم عمٙم٤مرم إظمَلق، وم٢من اًمذي سمٕم٨م ًمٞمتٛمؿ 

ؾمٞمٙمقن متثؾ هذا اخلٚمؼ ومٞمف  ُمٙم٤مرم إظمَلق رؾمقل الِل 

 سم٤مًمٖم٤ًم ُمٌٚمغ اًمٙمَمل واًمٕمٔمٛم٦م.

 ويم٤من ًمٚمٙمرم اعمحٛمدي أصمره ذم شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب، قمؾَّ الِل أن

َيدَيؿ ًمإلؾمَلم ويٙمٗمٞمف ُم١مٟم٦م ىمت٤مهلؿ وقمداوهتؿ، ًمٞمتٝمٞم٠م ًمف آٟمٓمَلق 

 سم٤مًمدقمقة إمم آوم٤مق إرض وأرضم٤مئٝم٤م.

ويدل قمغم ذًمؽ قمٓم٤مؤه اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمد يمؾ ُمٖمٜمؿ، ويمؾ ُم٤مل جيٌك 

طمتك أؾمٚمؿ اًمٙمثػم سمٕمد ـمقل  إًمٞمف، وُم٤م أيمثر ذًمؽ ذم طمٞم٤مشمف 

 ده. اٟمتٔم٤مر، ومٙمثر هبؿ ؾمقاد اعمًٚمٛملم، وأصٌحقا ُمـ مح٤مشمف وضمٜمق

وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ اًمٙمرم اعمحٛمدي ظمٚمؼ اًمقوم٤مء اًمذي متثؾ ومٞمف 

يم٠مورم ُم٤م يٙمقن اًمقوم٤مء وأقمٔمٛمف ذم يمؾ أطمقاًمف: ُمع الِل شمٕم٤ممم، وُمع 

أصح٤مسمف، وُمع أزواضمف، وُمع أىم٤مرسمف، وُمع أقمدائف، سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف 

  .يمٚمٝم٤م ووم٤مءًا وقمروم٤مٟم٤ًم، ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م وسمٕمده٤م 

اًمقوم٤مء اًمٙمرم وىمػ ذم ُمـ ُمقا-قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم-ويمؿ ًمف

قمٔمٞمٛم٦م، يم٤مٟم٧م قمقاىمٌٝم٤م حمٛمقدة، وصمَمره٤م قمٔمٞمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م يمَم ؾمٜمرى ذم 

  هذا اعمٌح٨م.
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 ٚقَٛٗا  إضالّ املسأ٠ صاحب١ املصادتني -1

ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع ٟمٌل الِل  قمـ قمٛمران سمـ طمّملم 

  ذم ُمًػم ًمف، وم٠مدجلٜم٤م ًمٞمٚمتٜم٤م، طمتك إذا يم٤من ذم وضمف اًمّمٌح

ؾمٜم٤م، ومٖمٚمٌتٜم٤م أقمٞمٜمٜم٤م طم تك سمزهم٧م اًمِمٛمس... صمؿ قمّجٚمٜمل ذم ريم٥م سملم قمرَّ

يديف، ٟمٓمٚم٥م اعم٤مء، وىمد قمٓمِمٜم٤م قمٓمِم٤ًم ؿمديدًا. ومٌٞمٜمَم ٟمحـ ٟمًػم إذا ٟمحـ 

سم٤مُمرأة ؾم٤مدًم٦م رضمٚمٞمٝم٤م سملم ُمزادشملم
(2)

وم٘مٚمٜم٤م هل٤م: أيـ اعم٤مء؟ ىم٤مًم٧م: أَي٤مه،  

أَْي٤مه، ٓ ُم٤مء ًمٙمؿ
(1)

ىمٚمٜم٤م: ومٙمؿ سملم أهٚمؽ وسملم اعم٤مء؟ ىم٤مًم٧م: ُمًػمة يقم  

ىم٤مًم٧م: وُم٤م رؾمقل الِل؟  ٟمٓمٚم٘مل إمم رؾمقل الِل وًمٞمٚم٦م ىمٚمٜم٤م: ا

ٌَْٚمٜم٤م هب٤م رؾمقل الِل ، ومٚمؿ ٟمٛمٚمٙمٝم٤م ُمـ أُمره٤م ؿمٞمئ٤ًم طمتك اٟمٓمٚم٘مٜم٤م هب٤م وم٤مؾمتْ٘م

 وم٠ًمهل٤م وم٠مظمؼمشمف ُمثؾ اًمذي أظمؼمشمٜم٤م، وأظمؼمشمف أهن٤م ُم١ممت٦م
(3)

 

 هل٤م صٌٞم٤من أيت٤مم.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

دشملم: اًم٤ًمدًم٦م )اعمرؾمٚم٦م اعمدٟمٞم٦م(، واعمزادة ُمٕمرووم٦م، وهل أيمؼم ؾم٤مدًم٦م رضمٚمٞمٝم٤م سملم ُمزا (1)

ُمـ اًم٘مرسم٦م، واعمزادشم٤من: محؾ اًمٌٕمػم، ؾمٛمٞم٧م ُمزادة ٕٟمف يزاد ومٞمٝمَم ُمـ ضمٚمد آظمر ُمـ 

يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب ىمْم٤مء اًمّمَلة  همػمه٤م.  اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ،

 . (312-1561، ح)196ص ،5، جاًمٗم٤مئت٦م واؾمتح٤ٌمب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م

أَي٤مه أَي٤مه ٓ ُم٤مء ًمٙمؿ: هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت أي اًمٌٕمد ُمـ اعمٓمٚمقب واًمٞم٠مس ُمٜمف، يمَم ىم٤مًم٧م  (2)

 ،5ج سمٕمده، ٓ ُم٤مء ًمٙمؿ، أي ًمٞمس ًمٙمؿ ُم٤مء طم٤مض وٓ ىمري٥م. اعمّمدر ٟمٗمًف،

 (. 312-1561، ح)196ص

، 196ص ،5ج ُم١ممت٦م: سمْمؿ اعمٞمؿ ويمن اًمت٤مء أي ذات أيت٤مم. اعمّمدر ٟمٗمًف، (3)

 (.312-1561ح)
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وم٠مُمر سمراويتٝم٤م
(2)

وم٠مٟمٞمخ٧م، ومٛم٩مَّ ذم اًمٕمزٓويـ اًمٕمٚمٞم٤مويـ 
(1)

صمؿ  

تٝم٤م، ومنمسمٜم٤م، وٟمحـ أرسمٕمقن رضمًَل قمٓم٤مؿم٤ًم. طمتك رويٜم٤م سمٕم٨م سمراوي

ٚمٜم٤م ص٤مطمٌٜم٤م، همػم أٟم٤م مل ٟمًؼ سمٕمػمًا،  ًَّ وُمألٟم٤م يمؾ ىمرسم٦م ُمٕمٜم٤م وإداوة، وهم

وهل شمٙم٤مد شمٜميج
(3)

ه٤مشمقا ُم٤م يم٤من »اعمزادشملم[ صمؿ ىم٤مل:  ُمـ اعم٤مء ]يٕمٜمل 

ًة، وم٘م٤مل هل٤م:  شقمٜمديمؿ اذهٌل  »ومجٛمٕمٜم٤م هل٤م ُمـ يمن ومتر، وَسَّ هل٤م ُسَّ

ٛمل هذا قمٞم٤مًمؽ، واقمٚمٛمل أٟم٤م مل َٟمْرَزْأ ُمـ ُم٤مئؽوم٠مـمٕم
(6)

 .ش 

ومٚمَم أشم٧م أْهَٚمٝم٤م ىَم٤مًم٧ْم: ًم٘مد ًَمِ٘مْٞم٧ُم أؾْمَحَر اًمٌنم، أو أٟمف ًمٜمٌل يمَم 

زقمؿ، يم٤من ُمـ أُمره ذي٧م وَذي٧َم 
(5)

، ومٝمدى الِل ذاك اًمٍمم سمتٚمؽ اعمرأة، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
٠مُمر سمروايتٝم٤م وم٠مٟمٞمخ٧م: اًمرواي٦م قمٜمد اًمٕمرب: هل اجلٛمؾ اًمذي حيٛمؾ اعم٤مء وأهؾ وم (1)

 ،5ج اًمٕمرف ىمد يًتٕمٛمٚمقٟمف ذم اعمزادة اؾمتٕم٤مرة، وإصؾ اًمٌٕمػم. اعمّمدر ٟمٗمًف،

 (.  312-1561، ح)196ص

ومٛم٩م ذم اًمٕمز ٓويـ اًمٕمٚمٞم٤مويـ: اعم٩م: زرق اعم٤مء سم٤مًمٗمؿ، واًمٕمزٓء سم٤معمد: هق اعمِمٕم٥م  (2)

ة، اًمذي يٗمرغ ُمٜمف اعم٤مء، ويٓمٚمؼ أيْم٤ًم قمغم ومٛمٝم٤م إقمغم. اعمّمدر إؾمػ ًمٚمٛمزاد

 (.312-1561، ح)196ص ،5ٟمٗمًف،ج 

سمٗمتح اًمت٤مء، وإؾمٙم٤من اًمٜمقن، وومتح اًمْم٤مد اعمٕمجٛمف،  -شمٜميج: أي: شمٜمِمؼ، وهق (3)

، سمٛمٕمٜم٤مه، وإول هق ُمِمٝمقر. اًمٜمقوي: -سمت٤مء أظمرى، سمدل اًمٜمقن-، وروي، -وسم٤مجلٞمؿ

سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب ىمْم٤مء اًمّمَلة اًمٗم٤مئت٦م اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ 

 (. 312-1561، )197ص ،5ج واؾمتح٤ٌمب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م،

مل ٟمرزأ ُمـ ُم٤مئؽ: هق سمٜمقٍن ُمٗمتقطم٦م، صمؿ راء ؾم٤ميمٜم٦م صمؿ زاء، صمؿ مهزة، أي: مل ٟمٜم٘مص ُمـ  (4)

 (.312-1561، ح)197ص ،5جُم٤مئؽ ؿمٞمئ٤ًم. اعمّمدر ٟمٗمًف، 

، 196ص ،5جويمذا ويمذا. اعمّمدر ٟمٗمًف، ذي٧م وذي٧م: سمٛمٕمٜمك يمٞم٧م ويمٞم٧م،  (5)

 (.312-1561ح)
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وم٠مؾمٚمٛم٧م وأؾمٚمٛمقا
(2)

. 

٘مد يم٤من ؾم٥ٌم إؾمَلم هذه اعمرأة اعمنميم٦م أُمرانًم
(1)

: 

وأصح٤مسمف ُمـ ُمزادشمٞمٝم٤م  شمف ُمـ أظمذ اًمٜمٌلُم٤م رأ -1

 ومل يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ ُم٤مئٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم، وهذا ُمـ ُمٕمجزات اًمٜمٌل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب ىمْم٤مء  (1)

-1561، ح)197-196ص ،5ج اًمّمَلة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتح٤ٌمب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م،

 (: اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب قمَلُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمَلم،312

 .276ص ،4ج (: اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة،3571، ح)117ص ،3ج

اسمـ طمجر اًمٕمً٘مَلين: ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب  (2)

(: اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح 3571، ح)714ص ،6ج قمَلُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمَلم،

 (.312-1561، ح)197ص ،5ج صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج،

ٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة أهن٤م يم٤مٟم٧م اظمتٚمػ ذم شمٕمٞملم زُم٤من اْل٤مدصم٦م وم *  

أىمٌؾ اًمٜمٌل  »قمٜمد رضمققمٝمؿ ُمـ ظمٞمؼم، وذم أيب داود ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 

  ُمـ اْلديٌٞم٦م ًمٞمًَل ومٜمزل وىم٤مل: ُمـ يٙمٚم١مٟم٤م؟ وم٘م٤مل سمَلل أٟم٤م، وذم اعمقـم٠م قمـ

ًمٞمٚم٦م سمٓمريؼ ُمٙم٦م وويمؾ سمَلًٓ،  زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمرؾمًَل قمرس رؾمقل الِل 

ق قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر ُمرؾمًَل أن ذًمؽ يم٤من سمٓمريؼ شمٌقك، ووىمع وذم ُمّمٜمػ قمٌداًمرزا

ذم رواي٦م ٕيب داود أن ذًمؽ يم٤من ذم همزوة ضمٞمش إُمراء، وشمٕم٘مٌف اسمـ قمٌداًمؼم سم٠من 

، ًمٙمـ حيتٛمؾ أن همزوة ضمٞمش إُمراء هل همزوة ُم١مشم٦م ومل يِمٝمده٤م اًمٜمٌل 

ً٘مَلين: يٙمقن اعمراد سمٖمزوة ضمٞمش إُمراء همزوة أظمرى همػم همزوة ُم١مشم٦م، اسمـ طمجر اًمٕم

ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ، سم٤مب اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م ووقء 

 (.344، ح)581، ص1اعمًٚمؿ يٙمٗمٞمف ُمـ اعم٤مء، ج
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 اًمتل شمدل قمغم صدق رؾم٤مًمتف.

ورمحتف طمٞمٜمَم أُمر أصح٤مسمف ويمرُمف  أظمَلق اًمٜمٌل  -2

أن جيٛمٕمقا هل٤م، ومجٛمٕمقا هل٤م ـمٕم٤مُم٤ًم يمثػمًا، وظم٤مص٦م أهن٤م أظمؼمت أن 

مل يٜم٘مّمقا ُمـ ُم٤مئٝم٤م ؿمٞمًئ٤م وإٟمَم ُمع أٟمف أظمؼمه٤م أهنؿ  وراءه٤م أيت٤مم صٖم٤مر

 .رزىمٝمؿ الِل

ومٙمَل إُمريـ أصمرا ومٞمٝم٤م وذم ىمقُمٝم٤م واؾمتٜمٌٓمقا ُمـ ذًمؽ صدق 

وهٙمذا ُمٙم٤مرم إظمَلق  ٟمٌقشمف وم٠مشمك ذًمؽ اْلل إمم رؾمقل الِل وأؾمٚمٛمقا.

 شمٗمٕمؾ ومٕمٚمٝم٤م ذم اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م ومتٝمقي ًمّم٤مطمٌٝم٤م وشمًتجٞم٥م ًمف.
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   زضٍٛ اهللإىل زضٍٛ قسٜؼ  (2)إضالّ أبٞ زافع -2
اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد ُمـ ؿمٞمؿ اًمٗمْمَلء، ويمرام اًمٜم٤مس، وىمد يم٤من 

  يؼمُّ ويّمؾ ذوي رمحف، ويٗمل هلؿ سمح٘مقىمٝمؿ قمٚمٞمف... طمتك

وإن يم٤مٟمقا ُمنميملم، واًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م شمّمدق ذًمؽ ومٗمل ؾمٜمـ أيب 

داود
(1)

ىم٤مل: سمٕمثتٜمل ىمريش إمم رؾمقل الِل   أن أسم٤م راومع 

 ومٚمَم رأي٧م رؾمقل الِل ، ل ذم ىمٚمٌل أًم٘م

اإلؾمَلم، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل الِل، إين والِل ٓ أرضمع إًمٞمٝمؿ أسمدًا، وم٘م٤مل 

إين ٓ أظمٞمُس سم٤مًمٕمٝمد»: رؾمقل الِل 
(3)

دَ  ، وٓ أطمٌس اًمؼُمُ
(2)

 ،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أسم٤م راومع: اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف، وم٘مٞمؾ: إسمراهٞمؿ، وىمٞمؾ: أؾمٚمؿ، وىمٞمؾ: هرُمز، وىمٞمؾ: صم٤مسم٧م  (1)

ومقهٌف ًمرؾمقل الِل  ويم٤من ىمٌٓمًٞم٤م، وم٘مٞمؾ: يم٤من ًمٚمٕم٤ٌمس قمؿ رؾمقل الِل 

،  وىمٞمؾ ًمًٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، شمقذم ذم ظمَلوم٦م قمثَمن سمـ قمٗم٤من ،

، وهق اًمّمقاب إن ؿم٤مء الِل شمٕم٤ممم. اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم: وىمٞمؾ: ذم ظمَلوم٦م قمكم 

: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م 80آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

 . 322ص ،3ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،25ص ،1ج اًمّمح٤مسم٦م،

 ،3ج أيب داود: ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب يًتجـ سم٤مإلُم٤مم ذم اًمٕمٝمقد،، (2)

 (.2752، ح)435-434ص

ٓ أظمٞمس سم٤مًمٕمٝمد: ٓ أٟم٘مْمف، واًمٕمٝمد هٜم٤م إُمر اعمٕمٝمقد اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف. أيب داود:  (3)

ؾمٚمٞمَمن سمـ إؿمٕم٨م إزدي اًمًجًت٤مين. ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب يًتجـ 

-هـ1431، دار ىمرـم٦ٌم، سمػموت، 3ٕمٝمقد، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُمف، طسم٤مإلُم٤مم ذم اًم

 (. 2752، ح)434، ص3م، ج2010
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ىم٤مل:  شوًمٙمـ ارضمع، وم٢من يم٤من ذم ٟمٗمًؽ اًمذي ذم ٟمٗمًؽ أن وم٤مرضمع 

 ومذه٧ٌم، صمؿ أشمٞم٧م اًمٜمٌل وم٠مؾمٚمٛم٧م.

 ىمٌٓمٞم٤ًم. ىم٤مل سمٙمػم: وأظمؼمين: أن أسم٤م راومع يم٤من

وىمد ذيمر اًمِم٤مرح ذم قمقن اعمٕمٌقد
(1)

أن هذا يم٤من ذم زُمـ اهلدٟم٦م  

 ويمٗم٤مر ىمريش. اًمتل يم٤مٟم٧م سملم رؾمقل الِل 

وذًمؽ أن أسم٤م راومع ضم٤مء رؾمقًٓ حيٛمؾ رؾم٤مًم٦م ُمـ ىمريش وىمد وىمع 

 ،وأظمؼمه سمذًمؽ ذم ىمٚمٌف اإلؾمَلم قمٜمدُم٤م ىم٤مسمؾ رؾمقل الِل 

يم٤من ذم  ارضمع يٕمٜمل إمم ُمـ أرؾمٚمؽ وم٢من»: وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

ٟمٗمًؽ سمٕمد اًمٕمقدة إمم ُمٙم٦م اًمذي ذم ٟمٗمًؽ أن وهق اًمرهم٦ٌم ذم 

 . شاإلؾمَلم وم٤مرضمع إًمٞمٜم٤م

أن  :ي٘مرر ىم٤مقمدة وهل وهذا اًمتٍمف ُمـ رؾمقل الِل 

وىم٤مقمدة أظمرى وهل  .اًمرؾمؾ ٓ حتٌس، وهذا قمرف دوزم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

إن  اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد، ومٌٞمٜمف وسملم ىمريش قمٝمد وهدٟم٦م وظمٌم 

اْل٤مًم٦م أن يتٝمؿ ُمـ قمدوه أٟمف أضمؼمه قمغم اإلؾمَلم وهذا ىمٌٚمف وهق ذم هذه 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 435ص ،3ج ٓ أطمٌس اًمؼُمُد: اًمؼُمُد: مجع سمريد، وهق هٜم٤م اًمرؾمقل. اعمّمدر ٟمٗمًف، (1) =

 (. 2752ح)

أيب اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس اْلؼ اًمٕمٔمٞمؿ أسم٤مدي: قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود،  (2)

 ،5ج ـ حمٛمد قمثَمن، د ط، اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، د ت،حت٘مٞمؼ: قمٌداًمرمح

 . 192ص
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صمؿ إذا رهم٥م ذم اإلؾمَلم  ،ذا أُمره أن يٕمقد إمم ىمريشهلو ،ظمَلف اًمقاىمع

ي٠ميت ـم٤مئٕم٤ًم وراهم٤ًٌم ذم اخلػم، وظمٚمؼ اًمقوم٤مء اًمذي ْلٔمف أسمق راومع ضمٕمٚمف 

يزيد إقمج٤مسم٤ًم سمقوم٤مء ذًمؽ اًمرؾمقل إُملم طمتك ُم٤مًم٧م اًمٜمٗمس إمم اإلؾمَلم 

سمٕمد أداء اًمرؾم٤مًم٦م ًم٘مريش  راومعسم٤مدر أسمقور ُمـ ذي ىمٌؾ واإليَمن أيمث

 واًمدظمقل ذم ديـ اإلؾمَلم. إمم اعمديٜم٦م سم٤مًمٕمقدة  سمٛمٙم٦م
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 (2)إضالّ أبٞ ايعاص بٔ ايسبٝع -3

قمغم اسمٜمتف  يم٤من أسمق اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع صٝمر اًمٜمٌل 

زيٜم٥م، ويم٤من زّوضمف هب٤م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م، وسم٘مل أسمق اًمٕم٤مص قمغم ذيمف 

ٜمٝم٤م سم٘مٞم٧م ُمٕمف سمٛمٙم٦م، وأه أسمق اًمٕم٤مص ذم سمدر صمؿ وأؾمٚمٛم٧م زيٜم٥م ًمٙم

ىمد أظمذ قمٚمٞمف اًمٕمٝمد أن  أـمٚمؼ هاطمف ويم٤من رؾمقل الِل 

 .خيكم ؾمٌٞمؾ زيٜم٥م إًمٞمف، ومٝم٤مضمرت زيٜم٥م 

وأىم٤مم أسمق اًمٕم٤مص سمٛمٙم٦م وأىم٤مُم٧م زيٜم٥م قمٜمد رؾمقل الِل 

 طمتك إذا يم٤من ىمٌٞمؾ ومتح  ،صمؿ ومرق اإلؾمَلم سمٞمٜمٝمَم ،سم٤معمديٜم٦م

إمم اًمِم٤مم، ويم٤من رضمًَل ُم٠مُمقٟم٤ًم سمَمل ًمف  ُمٙم٦م، ظمرج أسمق اًمٕم٤مص شم٤مضمراً 

وأُمقال ًمرضم٤مل ُمـ ىمريش، أسمْمٕمقه٤م ُمٕمف، ومٚمَم ومرغ ُمـ دم٤مرشمف، وأىمٌؾ 

وم٠مص٤مسمقا ُم٤م ُمٕمف، وأقمجزهؿ  ىم٤مومًَل، ًم٘مٞمتف هي٦م ًمرؾمقل الِل 

ه٤مرسم٤ًم ومٚمَم ىمدُم٧م اًمني٦م سمَم أص٤مسمقا ُمـ ُم٤مًمف، أىمٌؾ أسمق اًمٕم٤مص حت٧م 

 الِل  ضمٜمح اًمٚمٞمؾ، طمتك دظمؾ قمغم زيٜم٥م سمٜم٧م رؾمقل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هقأسمق اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع سمـ قمٌداًمٕمزى سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص،  (1)

، وأُمف زوج اسمٜمتف زيٜم٥م أيمؼم سمٜم٤مشمف  اًم٘مرر، صٝمر رؾمقل الِل 

 ٕسمٞمٝم٤م وأُمٝم٤م. ه٤مًم٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد سمـ أؾمد أظم٧م ظمدجي٦م 

: اسمـ إصمػم: أؾمد 818قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، صاٟمٔمر: اسمـ  

 .17ص ،2ج : اًمذهٌل، ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌَلء،23ص ،5ج اًمٖم٤مسم٦م،
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إمم اًمّمٌح،  وم٤مؾمتج٤مر هب٤م، وم٠مضم٤مرشمف، ومٚمَم ظمرج رؾمقل الِل 

ومٙمؼم ويمؼم اًمٜم٤مس ُمٕمف، سظم٧م زيٜم٥م ُمـ ُصّٗم٦م
(2)

اًمٜم٤ًمء أَي٤م اًمٜم٤مس.  

 إين ىمد أضمرت أسم٤م اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع، ومٚمَم ؾمٚمؿ رؾمقل الِل 

أَي٤م اًمٜم٤مس، هؾ ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م  »ُمـ اًمّمَلة أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: 

ل: أُم٤م واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده، ُم٤م قمٚمٛم٧م ؾمٛمٕم٧م؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤م

سمٌمء ُمـ ذًمؽ، طمتك ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ؾمٛمٕمتؿ، إٟمف جيػم قمغم اعمًٚمٛملم 

ومدظمؾ قمغم اسمٜمتف، وم٘م٤مل:  أدٟم٤مهؿ، صمؿ اٟمٍمف رؾمقل الِل 

شأي سمٜمٞم٦م أيمرُمل ُمثقاه، وٓ خيٚمّمـ إًمٞمؽ، وم٢مٟمؽ ٓ حتٚملم ًمف 
(1)

. 

إمم اًمني٦م اًمذيـ أص٤مسمقا ُم٤مل  صمؿ سمٕم٨م رؾمقل الِل 

إن هذا اًمرضمؾ ُمٜم٤ّم طمٞم٨م ىمد قمٚمٛمتؿ، وىمد  »ص وم٘م٤مل هلؿ: أيب اًمٕم٤م

أصٌتؿ ًمف ُم٤مًٓ، وم٢من حتًٜمقا وشمردوا قمٚمٞمف اًمذي ًمف، وم٢مٟم٤م ٟمح٥م ذًمؽ، وإن 

أسمٞمتؿ ومٝمق ذمء الِل اًمذي أوم٤مء قمٚمٞمٙمؿ وم٠مٟمتؿ أطمؼ سمف، وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل الِل 

سمؾ ٟمرده٤م قمٚمٞمف، ومردوه قمٚمٞمف، طمتك إن اًمرضمؾ ًمٞم٠ميت سم٤مًمدًمق
(3)

، وي٠ميت 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .571ص ،1ج اًمّمٗم٦م: اًمً٘مٞمٗم٦م، واعمراد ُمّمغم اًمٜم٤ًمء.  اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

ًٝمٞمكم: : اًم579ص ،1ج : اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،122اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (2)

: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم، 109ص ،3ج اًمروض أٟمػ،

 .306ص

اًمدًمق: ُمٕمروف هل اًمتل ُيًت٘مك هب٤م، وىمد شمذيمر واًمت٠مٟمٞم٨م أيمثر. اٟمٔمر: اًمزسمٞمدي حمٛمد  (3)

 ،19ج، ُمٙمت٦ٌم اْلٞم٤مة، سمػموت(، 1ُمرشم٣م: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، )ط

 .411ص
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٤مًمِمٜم٦ماًمرضمؾ سم
(2)

، وسم٤مإلداوة
(1)

، طمتك إن أطمدهؿ ًمٞم٠ميت سم٤مًمِمٔم٤مظ
(3)

 

 طمتك ردوا قمٚمٞمف ُم٤مًمف سم٠مهه، ٓ يٗم٘مد ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم.

صمؿ اطمتٛمؾ ُم٤مًمف إمم ُمٙم٦م، وم٠مدى إمم يمؾ ذي ُم٤مل ُمـ ىمريش ُم٤مًمف، 

وُمـ يم٤من أسمْمع ُمٜمف، صمؿ ىم٤مل: ي٤م ُمٕمنم ىمريش، هؾ سم٘مل ٕطمد ُمٜمٙمؿ 

وم٘مد وضمدٟم٤مك وومٞم٤ًم  قمٜمدي ُم٤مل ي٠مظمذه؟ ىم٤مًمقا: ٓ، ومجزاك الِل ظمػمًا،

يمريًَم، ىم٤مل: وم٠مٟم٤م أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل، وأن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، والِل 

ُم٤م ُمٜمٕمٜمل ُمـ اإلؾمَلم قمٜمده إٓ ختقف أن شمٔمٜمقا أين إٟمَم أردت أن آيمؾ 

أُمقاًمٙمؿ، ومٚمَم أّداه٤م الِل إًمٞمٙمؿ وومرهم٧م ُمٜمٝم٤م، أؾمٚمٛم٧م
(6)

. 

يٗمٙمر ُم٤م هذا اًمقوم٤مء واًمٙمرم اعمحٛمدي ضمٕمؾ أسم٤م اًمٕم٤مص يت٠مُمؾ و

يّمٜمع اإلؾمَلم سم٤مًمٜمٗمقس.. اُمرأة قمٛمَلىم٦م ذم ىمقة اًمٜمٗمس واخلٚمؼ.. وٟمٌل 

يمريؿ وذّم حيٙمؿ اًمٜم٤مس سم٤مْل٥م واًمٕمدل واًمًَمطم٦م.. وأصح٤مب 

 يتٜم٤مومًقن قمغم اًمؼم واإلطم٤ًمن..

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وؿمٜم٦م، واجلٛمع ؿمٜم٤من، وهل: إؾم٘مٞم٦م اخلٚم٘م٦م، وهل أؿمد شمؼميدًا اًمِمٜم٦م: واطمده٤م ؿمـ  (1)

 .506ص ،2ج ًمٚمَمء ُمـ اجلدد. اٟمٔمر: اسمـ إصمػم: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر،

اإلداوة: سم٤مًمٙمن، إٟم٤مء ُمـ ضمٚمد يتخذ ًمٚمَمء يم٤مًمًٓمٞمح٦م وٟمحقه٤م، ومجٕمٝم٤م أداوى.  (2)

 .33ص ،1ج اٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمًف

اًمٓمرف شمدظمؾ ذم قمرويت اجلقاًم٘ملم ًمتجٛمع سمٞمٜمٝمَم قمٜمد محٚمٝم٤م اًمِمٔم٤مظ: ظمِم٦ٌم حمددة  (3)

 .476ص ،2ج ، قمغم اًمٌٕمػم. واجلٛمع أؿمّٔم٦م. اٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمًف

(: اسمـ 5038، ح)262ص ،3ج اْل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري: اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، (4)

 .109ص ،3ج : اًمًٝمٞمكم: اًمروض أٟمػ،579ص ،1هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ج
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اٟمٓمٚمؼ إمم ُمٙم٦م وهق يٙمتؿ اًمٜمقر ذم قم٘مٚمف وىمٚمٌف.. يريد أداء  صمؿ

أَي٤م  ، صمؿ ي٘مقل:ٟمتفاْل٘مقق إمم اًمٜم٤مس دون أن يراود ٟمٗمقؾمٝمؿ ؿمؽ ذم أُم٤م

اًمٜم٤مس هؾ سم٘مل ًمٙمؿ قمٜمدي رء؟ وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م إومقاه شمثٜمك قمغم أُم٤مٟمتف 

قمٚمٜمٝم٤م قمغم اعمأل وًمق هم٤مفمتٙمؿ سمٕمد أن اقمؽمومتؿ وووم٤مئف ويمرُمف.. وم٤مٔن أُ 

سم٠مين مل أـمٛمع ذم أُمقاًمٙمؿ.. أن أقمٚمـ إؾمَلُمل وأوم٤مرىمٙمؿ.. ومٛمٙم٤مين 

 هٜم٤مك سملم أوًمئؽ اعم١مُمٜملم اعمحٌلم اعمحًٜملم.

طمًـ اخلٚمؼ واًمٙمرم واًمقوم٤مء سم٤مًمٜمٗمقس وي٘مرهب٤م  ومٝمٙمذا يّمٜمع

 طمتك شمٕمتٜمؼ ديـ اْلؼ وشم١مُمـ هب٤م.
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 َع َػسنٞ  ٚفا٤ ايسضٍٛ -4

قسٜؼ يف صًح احلدٜب١ٝ ٚأثس ذيو يف ْػس 

 اإلضالّ ٚمتهٝٓ٘

ًم٘مد يم٤من صٚمح اْلديٌٞم٦م ظمػم ؿم٤مهد قمغم ووم٤مء 

ُمع ُمنميمل ىمريش اًمذي فمٝمرت آصم٤مره قمغم أرض  اًمرؾمقل

طمٞم٨م اشمْمح اعمث٤مل  ،ىمّم٦م أيب ضمٜمدل وأيب سمّمػماًمقاىمع ُمـ ظمَلل 

ذم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد، وطمرُم٦م  اًمٕمٛمكم ُمـ رؾمقل الِل 

اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م طمتك ُمع إقمداء، ويم٤من ذًمؽ دًمٞمًَل قمغم سمٕمد ٟمٔمره 

  ذم طمّمقل ُم٤م يم٤من يرضمقه ويٓمٛمح إًمٞمف ُمـ آصم٤مر سم٤مهرة

ًمت٤مرخيٞم٦م يم٤مٟم٧م هل٤م أمهٞمتٝم٤م يمَم ؾمٞمتْمح ًمٜم٤م ُمـ ظمَلل ذيمر هذه اًمقىم٤مئع ا

 وأصمره٤م ذم اٟمتِم٤مر اإلؾمَلم. اًمتل يتجغم ومٞمٝم٤م طُمًـ أظمَلىمف 

ُمـ اعمديٜم٦م قمغم رأس أًمػ وأرسمٕمَمئ٦م ًم٘مد ظمرج 
(2)

 

، وؾم٤مق ُمٕمف اهلدي اًمٙمثػم ًمٞمث٧ٌم ًمٚمجٛمٞمع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام 

أٟمف ُم٤م ذه٥م إٓ ًمٚمٕمٛمرة، وقمٜمد ذي اْلٚمٞمٗم٦م
(1)

أطمرم، وأطمرم ُمٕمف يمؾ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اإلُم٤مرة، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمٜمقوي: اعم (1)

 ،3ج ُم٤ٌميٕم٦م اإلُم٤مم اجلٞمش قمٜمد إرادة اًم٘مت٤مل، وسمٞم٤من سمٞمٕم٦م اًمروقان حت٧م اًمِمجرة،

 (.1856، ح)5ص

ذو اْلٚمٞمٗم٦م: ُمقوع قمغم ُم٘مدار ؾمت٦م أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م مم٤م يكم ُمٙم٦م، وهق ُمٞم٘م٤مت اعمديٜم٦م  (2)

= 
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ـمقال اًمٓمريؼ اًمّمح٤مسم٦م، واٟمٓمٚم٘مقا ذم اًمتٚمٌٞم٦م
(2)

. 

سم٤مْلديٌٞم٦م وقمًٙمر رؾمقل الِل 
(1)

اؾمتٕمدادًا ًمدظمقل  

 ،-روقان الِل قمٚمٞمٝمؿ-ُمٙم٦م ٕداء ٟمًٙمف هق وُمـ صحٌف ُمـ صح٤مسمتف

 ،واؾمتٙمؼموا اؾمتٙم٤ٌمراً  ،وًمٙمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م شمٕمٜمتقا وأظمذهتؿ اًمٕمزة سم٤مٓصمؿ

ورومْمقا أن يًٛمحقا هلؿ  ،وم٠مسمقا قمغم اعمًٚمٛملم أن يدظمٚمقا ُمٙم٦م

 ،ٕمتٞمؼ، ومت٠مزم اعمقىمػ سملم اعمًٚمٛملم واعمنميملمسم٤مًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م اًم

أٓ يتّم٤مقمد -الِل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-وه٤مضم٧م اًمٜمٗمقس، وؿم٤مءت إرادة

 ،وظمٗم٧م طمدة اًمت٠مزم سم٠من ىمٞمض الِل أٟم٤مؾم٤ًم شمداريمقا اعمقىمػاعمقىمػ شم٠مزُم٤ًم، 

ٓؾمتٓمَلع  :طمٞم٨م ضمرت ؾمٗم٤مرات واشمّم٤مٓت سملم اعمًٚمٛملم واعمنميملم

ن ٤ماْلقار، ومت٤ٌمدل اًمٗمري٘م وهتدئ٦م إطمقال، وومتح سم٤مب ،اْل٘مٞم٘م٦م

ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو وىمد  اًمًٗمراء، وـم٤مل اخلٓم٥م إمم أن أشم٤مه 

سمٕمثتف ىمريش وىم٤مًم٧م ًمف: ائ٧م حمٛمدًا ومّم٤مْلف، وٓ يٙمـ ذم صٚمحف إٓ أن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ذا ظمرج ُمـ اعمديٜم٦م اْل٩م أو اًمٕمٛمرة. إ واًمِم٤مم، يم٤من ُمٜمزل رؾمقل الِل  =

 .295ص ،2ج اٟمٔمر: ي٤مىمقت اْلٛمقي، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان،

 .73ص ،2ج اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، (1)

( يمٞمًَل همرب ُمٙم٦م قمغم ـمريؼ ضمدة اًم٘مديؿ، وهب٤م 22اْلديٌٞم٦م: ُمقوع قمغم سمٕمد ) (2)

٦م، سمقيت٤مت يٕمده٤م اًمٜم٤مفمر، وُمًجد همػم ُمًجد اًمِمجرة يّمغم ومٞمف، وهب٤م خمٗمر ًمٚمنمـم

وهل ظم٤مرج اْلرم همػم سمٕمٞمدة قمٜمف، قمغم ُمرأى وُمَليمٝم٤م إذاف ذوو ٟم٤مس، اٟمٔمر: 

، دار ُمٙم٦م، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 1اًمٌَلدي قم٤مشمؼ ، ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م،)ط

 .94م(، ص1982هـ/1401
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يرضمع قمٜم٤م قم٤مُم٦م هذا، ومقالِل ٓ حتدث اًمٕمرب قمٜم٤م أٟمف دظمٚمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م قمٜمقة 

أسمداً 
(2)

.  

 كومدقم يمت٤مسم٤ًم، وسمٞمٜمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م ايمت٥م ه٤مت وم٘م٤مل: ،قمٛمرو سمـ ؾُمٝمٞمؾ ومج٤مء

 ٱ» :اًمٙم٤مشم٥م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل   اًمٜمٌل

ىم٤مل ؾمٝمٞمؾ: أُم٤م اًمرمحـ ومق الِل ُم٤م أدري ُم٤م هق، وًمٙمـ  شٻ ٻ

ايمت٥م: سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ يمَم يمٜم٧م شمٙمت٥م، وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن: والِل ٓ ٟمٙمتٌٝم٤م 

ايمت٥م  »: وم٘م٤مل اًمٜمٌل  شٻ ٻ ٱ »إٓ 

وم٘م٤مل  ش ، صمؿ ىم٤مل: هذا ُم٤م ىم٤مى قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل الِلشسم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ 

ؾُمٝمٞمؾ: والِل ًمق يمٜم٤َّم ٟمٕمٚمؿ أٟمؽ رؾمقل الِل ُم٤م صددٟم٤مك قمـ اًمٌٞم٧م وٓ 

 »: ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل قمٌدالِل ىم٤مشمٚمٜم٤مك، وًمٙمـ ايمت٥م: حمٛمد سمـ

ىم٤مل  ش قمٌدالِل والِل إين ًمرؾمقل الِل، وإن يمذسمتٛمقين ايمت٥م: حمٛمد سمـ

ٓ ي٠ًمًمقين ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ومٞمٝم٤م طمرُم٤مت الِل  »اًمزهري: وذًمؽ ًم٘مقًمف: 

قمغم أن ختٚمقا سمٞمٜمٜم٤م  »: . وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل شٓمٞمتٝمؿ إي٤مه٤م إٓ أقم

، وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ: والِل ٓ شمتحدث اًمٕمرُب أٟم٤م شوسملم اًمٌٞم٧م، ومٜمٓمقف سمف 

أظمذٟم٤م وٖمٓم٦م
(1)

، وًمٙمـ ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ، ومٙمت٥م، وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .270ص ،4ج اسمـ هِم٤مم، اًمًػم ة اًمٜمٌقي٦م، (1)

ب اًمنموط، سم٤مب وٖمٓم٦م: أي ىمٝمرًا أو يمره٤ًم. اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤م (2)

، 494ص ،2ج اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤مْل٦م ُمع أهؾ اْلرب ويمت٤مسم٦م اًمنموط،

 (.2583ح)
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وقمغم أن ٓ ي٠مشمٞمؽ ُِمٜم٤ّم رضمؾ وإن يم٤من قمغم ديٜمؽ إٓ رددشمف إًمٞمٜم٤م، ىم٤مل 

 ، يمٞمػ يرد إمم اعمنميملم وىمد ضم٤مء ُمًٚمًَم؟اعمًٚمٛمقن: ؾمٌح٤من الِل

هؿ يمذًمؽ إذ دظمؾ أسمق ضمٜمدل َمومٌٞمٜم
(2)

سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو  

َيْرؾُمُػ 
(1)

ذم ىمٞمقده، وىمد ظمرج ُمـ أؾمٗمؾ ُمٙم٦م طمتك رُمك سمٜمٗمًف سملم  

أفمٝمر اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل ؾُمٝمٞمؾ: هذا ي٤م حمٛمد أول ُم٤م ُأىم٤موٞمؽ قمٚمٞمف أن 

، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ٤م أٟم٤م سمُٛمجٞمزه ًمؽ، ىم٤مل: ُم شوم٠مضمزه زم»: شمُرده إزمَّ

ىم٤مل: ُم٤م أٟم٤م سمٗم٤مقمؾ. ىم٤مل أسمق ضمٜمدل: أي ُمٕمنم  شسمغم وم٤مومٕمؾ »ىم٤مل: 

اعمًٚمٛملم، ُأَردُّ إمم اعمنميملم وىمد ضمئ٧م ُمًٚمًَم؟! أٓ شمرون ُم٤م ىمد ًم٘مٞم٧م؟ 

ويم٤من ىمد قُمذب قمذاسم٤ًم ؿمديدًا ذم الِل. ىم٤مل: وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: 

 شسمغم»، وم٘مٚم٧م أًم٧ًم ٟمٌل الِل طم٘م٤ًم؟ ىم٤مل: وم٠مشمٞم٧م ٟمٌل الِل 

ىمٚم٧م: ومِٚمَؿ  شسمغم»ىمٚم٧م: أًمًٜم٤م قمغم اْلؼ وقمدوٟم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ؟ ىم٤مل: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أسمق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو: ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م  (1)

ومٓمرطمف أسمقه ذم طمديد، ومٚمَم يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م ضم٤مء يرؾمػ ذم اْلديد إمم رؾمقل الِل 

 ذم يمت٤مب اًمّمٚمح أنَّ ُمـ ضم٤مءك ُمٜم٤م شمرده ، ويم٤من أسمقه ؾمٝمٞمؾ ىمد يمت٥م

ًمذًمؽ، صمؿ إٟمف أومٚم٧م سمٕمد ذًمؽ ومٚمحؼ سم٠ميب سمّمػم  قمٚمٞمٜم٤م، ومخَله رؾمقل الِل 

اًمث٘مٗمل، ويم٤من ُمٕمف ذم ؾمٌٕملم رضمًَل ُمـ اعمًٚمٛملم ي٘مٓمٕمقن قمغم ُمـ ُمر هبؿ ُمـ قمػم 

أن يْمٛمٝمؿ إًمٞمف ومْمٛمٝمؿ  ىمريش ودم٤مرهؿ، ومٙمتٌقا ُمٜمٝمؿ إمم رؾمقل الِل 

 .  780إلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، صإًمٞمف. اسمـ قمٌداًمؼم: ا

يرؾمػ: أي يٛمٌم ُمٌم اعم٘مٞمَّد. اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمنموط، سم٤مب  (2)

، 489ص ،2ج اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤مْل٦م ُمع أهؾ اْلرب ويمت٤مسم٦م اًمنموط،

 (. 2732-2731ح)
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ٟمِٞم٦ََّم ذِم ديٜمٜم٤م إذًا؟ ىم٤مل:  إين رؾمقل الِل، وًم٧ًم أقمّمٞمف، وهق  »ُٟمْٕمٓمل اًمدَّ

ىمٚم٧م: أوًمٞمس يمٜم٧م حتدصمٜم٤م أٟم٤م ؾمٜم٠ميت اًمٌٞم٧م ومٜمٓمقف سمف؟ ىم٤مل:  شٟم٤مسي 

ؽ آشمٞمف سمغم، وم٠مظمؼمشمؽ أٟم٤م ٟم٠ْمشمٞمف اًمٕم٤مم؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٓ، ىم٤مل: وم٢مٟم »

ف سمف  شوُُمَٓمقِّ
(2)

. 

إمم اعمديٜم٦م، ومج٤مء أسمق سمّمػم صمؿ رضمع اًمٜمٌل 
(1)

، رضمؾ 

ُمـ ىمريش وهق ُمًٚمؿ، وم٠مرؾمٚمقا ذم ـمٚمٌف رضمٚملم، وم٘م٤مًمقا: اًمٕمٝمد اًمذي 

ضمٕمٚم٧م ًمٜم٤م؟ ومدومٕمف إمم اًمرضمٚملم، ومخرضم٤م سمف طمتك سمٚمٖم٤م ذا اْلٚمٞمٗم٦م ومٜمزًمقا 

 ٕرى ي٠ميمٚمقن ُمـ متر هلؿ، وم٘م٤مل أسمق سمّمػم ٕطمد اًمرضمٚملم: والِل إين

ؾمٞمٗمؽ هذا ي٤م ومَلن ضمٞمدًا، وم٤مؾمتٚمف أظمر، وم٘م٤مل: أضمؾ، والِل إٟمف جلٞمد، 

وم٘م٤مل أسمق سمّمػم: أرين أٟمٔمر إًمٞمف، وم٠مُمٙمٜمف ُمٜمف،  ،ًم٘مد ضمرسم٧م صمؿ ضمرسم٧م

وميسمف طمتك سَمَرَد، ووَمرَّ أظمُر طمتك أشمك اعمديٜم٦م، ومدظمؾ اعمًجد َيْٕمُدو، 

ًم٘مد رأى هذا اُذقْمراً  »طملم رآه:  وم٘م٤مل رؾمقل الِل 
(3)

ومٚمَم  ش 

ىم٤مل: ىُمتَِؾ والِل ص٤مطمٌل، وإين عم٘متقل.  اٟمتٝمك إمم اًمٜمٌل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ْل٦م ُمع اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمنموط، سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤م (1)

 (. 2732-2073، ح)489ص ،2ج أهؾ اْلرب ويمت٤مسم٦م اًمنموط،

أسمق سمّمػم: هققمت٦ٌم سمـ أؾمٞمد سمـ ضم٤مري٦م اسمـ أؾمٞمد سمـ قمٌدالِل سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌدالِل سمـ  (2)

همػمة سمـ قمقف سمـ ىمٞمس، وهق رضمؾ ُمـ ىمريش .ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: هق صم٘مٗمل وًمف ىمّم٦م ذم 

٦م قم٤مم اْلديٌٞم٦م. اسمـ اعمٖم٤مزي قمجٞم٦ٌم، ذيمره٤م اسمـ إؾمح٤مق وهمػمه ذم ىمّم٦م اًم٘مْمٞم

 . 766قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

 .371، ص11اذقمرًا: إُمر اعمخقف. اًمزسمٞمدي: شم٤مج اًمٕمروس، )سم٤مب ذقمر(، ج (3)
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ومج٤مء أسمق سمّمػم وم٘م٤مل: ي٤م ٟمٌل الِل، ىمد والِل أورم الِل ذُمتؽ، ىمد رددشمٜمل 

ويؾ أُمف ُِمًَٕمَر  » إًمٞمٝمؿ، صمؿ أٟمج٤مين الِل ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل اًمٜمٌل 

طمرب
(2)

ه إًمٞمٝمؿ، ، ومٚمَم ؾمٛمع ذًمؽ قَمرَ شطمد أًمق يم٤من ًمف   دُّ َف أٟمف ؾَمػَمُ

رج طمتك أيت ؾمٞمػ اًمٌحرومخ
(1)

، ىم٤مل: وَيٜمَٗمِٚم٧ُم ُمٜمٝمؿ أسمق ضَمٜمدل سمـ 

ؾُمَٝمٞمؾ ومٚمحؼ سم٠ميب سمّمػم، طمتك اضمتٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ قمّم٤مسم٦م، ومق الِل ُم٤م 

يًٛمٕمقن سمٕمػم ظمرضم٧م ًم٘مريش إمم اًمِم٤مم إٓ اقمؽموقا هل٤م، وم٘متٚمقهؿ 

شمٜم٤مؿمده سم٤ملِل  وأظمذوا أُمقاهلؿ، وم٠مرؾمٚم٧م ىمريش إمم اًمٜمٌل 

 ـ أشم٤مه ومٝمق آُمـ، وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل ، ومٛمإًمٞمٝمؿ واًمرطمؿ عم٤َّم َأرؾَمؾ

إًمٞمٝمؿ
(3)

. 

 ومٛمـ هذه اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م ئمٝمر ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م ووم٤مؤه 

عمنميمل ىمريش ذم صٚمح اْلديٌٞم٦م سمٌٜمقد اًمّمٚمح اًمتل اشمٗم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م ُمع ُم٤م 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٕمر: هق ُم٤م حيرك سمف ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ آًم٦م اْلديد. ويم٠مٟمف يّمٗمف سم٤مإلىمدام ذم اْلرب  (1) ًْ
اعمِ

ت٤مب اًمنموط، سم٤مب اًمنموط ذم واًمتًٕمػم ًمٜم٤مره٤م. اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يم

-2731، ح)495ص ،2ج اجلٝم٤مد واعمّم٤مْل٦م ُمع أهؾ اْلرب ويمت٤مسم٦م اًمنموط،

2732 .) 

ؾمٞمػ اًمٌحر: أي ؾم٤مطمٚمف، ويم٤من ـمريؼ أهؾ ُمٙم٦م إذا ىمّمدوا اًمِم٤مم. وىم٤مل اسمـ طمجر:  (2)

 وهق حي٤مذي اعمديٜم٦م إمم ضمٝم٦م اًم٤ًمطمؾ. اسمـ طمجر: ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري،

 . 283ص ،8ج

اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمنموط، سم٤مسم٤م اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤مْل٦م ُمع  (3)

 (.2732-2731، ح)495 -494ص ،2جأهؾ اْلرب ويمت٤مسم٦م اًمنموط، 
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وقمغم  ذم هذه اًمٌٜمقد واًمنموط ُمـ صٕمقسم٦م ٟمٗمًٞم٦م قمٚمٞمف 

 ،٤مشمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمسمقطمل ُمـ الِل أُم٣م هذه اًمنموط وإٓ أٟمف  :أصح٤مسمف

أن اًمقوم٤مء ُمـ أن قم٤مىمٌتٝم٤م ؾمتٙمقن ظمػًما، و ووذّم هب٤م ًمٕمٚمٛمف 

وأٟمف ٓ ي٠مُمر إٓ سمَم ومٞمف اخلػم  ،إظمَلق اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمتل أُمر الِل هب٤م 

ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م مجٞمٕم٤ًم وًمٚمٛمًٚمٛملم قمغم وضمف اخلّمقص ومٙمؿ ُمـ دُم٤مء 

وم٤مًمرؾمقل  ،ف ئ٧م سم٥ًٌم ووم٤مٛموأٟمٗمس أؾمٚم ،طم٘مٜم٧م

 -ٛمٚم٦م يم٤مُمٚم٦م ذم أول يتٜم٤مزل قمـ يمت٤مسم٦م اًمًٌ -يمَم رأيٜم٤م

ٌَُؾ أن يٕمقد ُمـ  اًمٕمٝمد، ويتٜم٤مزل قمـ يمت٤مسم٦م وصػ ٟمٗمًف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، وَي٘م

هذا اًمٕم٤مم ومَل يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م، وي٘مٌؾ أن يُردَّ ُمـ ضم٤مءه ُمًٚمًَم ُمـ أهؾ 

ُمٙم٦م إذا ـمٚم٥م أوًمٞم٤مءه ذًمؽ.. سمؾ ويتٗم٤مىمؿ إُمر ضمدًا قمٜمدُم٤م ي٠ميت أسمق 

قمٞم٤مء ، وهق ذم طم٤مًم٦م ؿمديدة ُمـ اإلضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو 

واإلضمٝم٤مد واعمٕم٤مٟم٤مة يٓمٚم٥م اًمٜمٍمة ُمـ اعمًٚمٛملم، ومٞمٓمٚمٌف رؾمقل الِل 

 ومػمومض  -وهق أسمق أيب ضمٜمدل - ُمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو

ؾمٝمٞمؾ، ويٕمٚمؼ ٟمج٤مح اعمٗم٤موو٤مت سمٙم٤مُمٚمٝم٤م قمغم أظمذ هلذا اًمٗمتك اعمًٚمؿ 

ُمـ  اعمٕمذب، وأُم٤مم خم٤مـمر ومِمؾ اعمٕم٤مهدة يقاومؼ رؾمقل الِل 

ه ُمـ أزُم٤مت وُمٕمقىم٤مت، وسمرهمؿ أضمؾ أن يتؿ اًمّمٚمح سمرهمؿ يمؾ ُم٤م ٟمرا

اقمؽماض يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وذم ُم٘مدُمتٝمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 ذيمر سمٕمد ٟم...إٟمف يٙمٗمل ًمٚمدًٓم٦م قمغم هذا اًمقوم٤مء ذم اًمّمٚمح أن

 .ذًمؽ ىمّم٦م أيب سمّمػم 
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ويؾ أُمف »: ىمقل اًمرؾمقل  ومٕمٜمدُم٤م ؾمٛمع 

ؾمػمده إمم  أدرك أن اًمرؾمقل  شُمًٕمر طمرب ًمق يم٤من ًمف أطمد

شمِمتٕمؾ اْلرب، ومخرج ُمـ اعمديٜم٦م ُمنقم٤ًم، طمتك أشمك  اعمنميملم ًمٙمل ٓ

ُمٜمٓم٘م٦م ؾمٞمػ اًمٌحر، وقمًٙمر هٜم٤مك، وسمدأ ي٘مٓمع اًمٓمريؼ قمغم ىمقاومؾ 

ىمريش، وىمريش ٓ شم٘مدر قمٚمٞمف، وٓ شمًتٓمٞمع أن شمٚمقم رؾمقل الِل 

 ،ٕٟمف ًمٞمس حت٧م ؾمٞمٓمرشمف، وؾمٛمع سمٛمٙم٤مٟمف آظمرون ذم ُمٙم٦م :

ومؾ ُمٙم٦م، ومٚمحؼ سمف وم٘مرروا أن يٚمتح٘مقا سمف ًمٞمٙمقٟمقا ًمف قمقٟم٤ًم قمغم ىمٓمع ىمقا

ُمـ اعمًٚمٛملم اًمذيـ ٓ  دأسمق ضمٜمدل ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو، وْلؼ سمف قمد

يًتٓمٞمٕمقن اًمٚمح٤مق سم٤معمديٜم٦م ًمنموط اعمٕم٤مهدة، وٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمٌ٘م٤مء ذم 

ُمٙم٦م ًمتٕمذي٥م اًمٙمٗم٤مر هلؿ، وازدادت طمدة اًمّمدام سمِمدة سملم هذه 

 اعمجٛمققم٦م اعمًٚمٛم٦م وسملم ىمقاومؾ ىمريش...

شمذه٥م إمم رؾمقل الِل طمتك اوٓمرت ىمريش أظمػمًا إمم أن 

٢مٟمف ىمٌؾ ذًمؽ، ووٛمٝمؿ اًمٞمف وم ه أن يٚمحؼ ه١مٓءسمف،، وشمرضمق

 0رمح٦م هبؿ 

ُم٤م هل إن اعمّمٚمح٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد ذم هذا اًمّمٚمح 

فمٝمر ُمـ صمٛمراشمف اًم٤ٌمهرة، وومقائده اعمتٔم٤مهرة اًمتل يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتٝم٤م ومتح 

 .ودظمقل اًمٜم٤مس ذم ديـ الِل أومقاضم٤مً ُمٙم٦م وإؾمَلم أهٚمٝم٤م يمٚمٝمؿ، 

وذًمؽ أهنؿ ىمٌؾ اًمّمٚمح مل يٙمقٟمقا خيتٚمٓمقن سم٤معمًٚمٛملم، وٓ شمٔمٝمر 

وٓ خيٚمقن سمٛمـ يٕمٚمٛمٝمؿ هب٤م ُمٗمّمٚم٦م، ومٚمَم  ،قمٜمدهؿ أُمقر اًمٜمٌل يمَم هل

طمّمؾ صٚمح اْلديٌٞم٦م اظمتٚمٓمقا سم٤معمًٚمٛملم، وضم٤مءوا إمم اعمديٜم٦م وذه٥م 
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اعمًٚمٛمقن إمم ُمٙم٦م، وظمٚمقا سم٠مهٚمٝمؿ وأصدىم٤مئٝمؿ وهمػمهؿ ممـ 

وُمٕمجزاشمف   أطمقال اًمٜمٌل يًتٜمّمحقٟمف، وؾمٛمٕمقا ُمٜمٝمؿ

، وطمًـ ؾمػمشمف، ومجٞمؾ ـمري٘متف، اًمٔم٤مهرة وأقمَلم ٟمٌقشمف اعمتٔم٤مهرة

وقم٤ميٜمقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ يمثػمًا ُمـ ذًمؽ، ومَمًم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ إمم اإليَمن، طمتك سم٤مدر 

ظمٚمؼ ُمٜمٝمؿ إمم اإلؾمَلم، ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م، وم٠مؾمٚمٛمقا سملم صٚمح اْلديٌٞم٦م 

يم٤من يقم اًمٗمتح  ومٚمَم ،وومتح ُمٙم٦م، وازداد أظمرون ُمٞمًَل إمم اإلؾمَلم

ظم٤مًمد سمـ وممـ ؾمٌؼ سم٢مؾمَلُمف اًمٗمتح أؾمٚمٛمقا يمٚمٝمؿ، عم٤م يم٤من ىمد متٝمد هلؿ 

أمجٕملم،  وهمػمهؿ وقمثَمن سمـ ـمٚمح٦م اًمقًمٞمد وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

٢مؾمَلُمٝمؿ إؾمَلم سمويم٤مٟم٧م اًمٕمرب ُمـ همػم ىمريش ذم اًمٌقادي يٜمتٔمرون 

ىمريش، ومٚمَم أؾمٚمٛم٧م ىمريش أؾمٚمٛم٧م اًمٕمرب ذم اًمٌقادي
(2)

. 

هذا اًمديـ ذم فمؾ هدٟم٦م اْلديٌٞم٦م ُٕمٜمٝمؿ قمـ وم٠مىمٌؾ اًمٜم٤مس قمغم 

 أن اًمٜمٌل يمَم ي٘مقل اًمزهري: اْلرب واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ 

ظمرج إمم اْلديٌٞم٦م ذم أًمػ وأرسمٕمَمئ٦م صمؿ ظمرج ذم قم٤مم اًمٗمتح ذم قمنمة 

آٓف
(1)

 . 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .502ص ،1ج اٟمٔمر: اًم٘مًٓمَلين: اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م، (1)

 .273ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)
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 إضالّ األعسابٞ ايرٟ طًب َٓ٘ َااًل -5

ُميب اعمثؾ، ومٚمؿ يٕمرف اًمٕمرب ذم  يم٤من ضمقده 

 أيمرم ُمٜمف قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم، إذ يم٤من ي١مصمر قمغم ٟمٗمًف، شم٤مرخيٝمؿ رضمَلً 

 وٓ يٚمتٗم٧م إمم اًمدٟمٞم٤م وهذا هم٤مي٦م اًمٙمرم واًمًخ٤مء...

قمغم  ُم٤م ؾمئؾ رؾمقل الِل »ىم٤مل:  ومٕمـ أٟمس 

اإلؾمَلم ؿمٞمئ٤ًم إٓ أقمٓم٤مه، ىم٤مل: ومج٤مءه رضمؾ وم٠مقمٓم٤مه همٜمًَم سملم ضمٌٚملم، 

ٓ ُمـ ل قمٓم٤مء ومرضمع إمم ىمقُمف، وم٘م٤مل: ي٤م ىمقم أؾمٚمٛمقا، وم٢من حمٛمدًا يٕمٓم

شخيِمك اًمٗم٤مىم٦م
 (2)

. 

 أن رضمًَل ؾم٤مل اًمٜمٌل »وذم رواي٦م أظمرى قمـ أٟمس: 

همٜمًَم سملم ضمٌٚملم، وم٠مقمٓم٤مه إي٤مُه وم٠مشمك ىمقُمف، وم٘م٤مل: أي ىمقم! أؾمٚمٛمقا، ومقالِل 

إن حمٛمدًا ًمٞمٕمٓمل قَمَٓم٤مًء ُم٤م خي٤مَف اًمٗم٘مر. وم٘م٤مل أٟمس: إن يم٤من اًمرضمؾ 

ؾمَلم أطم٥م إًمٞمف ُمـ ًمٞمًٚمؿ ُم٤م يريد إٓ اًمدٟمٞم٤م، ومَم يًٚمؿ طمتك يٙمقن اإل

شاًمدٟمٞم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م
 (1)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُم٤م ؾمئؾ اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح ص (1)

 (.57-5974، ح)72ؿمٞمئ٤ًم ىمط وم٘م٤مل: ٓ ويمثرة قمٓم٤مئف، ص رؾمقل الِل 

ؿمٞمئ٤ًم ىمط وم٘م٤مل:  اعمّمدر ٟمٗمًف: يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُم٤م ؾمئؾ رؾمقل الِل  (2)

 (.57-5974، ح)72ص ،15ج ٓ ويمثرة قمٓم٤مئف،
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يقم طمٜملم، واًمذي يدل  وُمـ أضمؾ اعمقاىمػ قمٓم٤مي٤مه 

وم٘مد همٜمؿ  دًٓم٦م واوح٦م قمغم قمٔمٞمؿ يمرم رؾمقل الِل 

 وم٤مىم٧م اًمقصػ -ذم هذا اًمٞمقم- هق وأصح٤مسمف ُمٖم٤مٟمؿ 

، طمتك إن ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ أصمٜم٤مء قمقدشمف ُمـ طمٜملم ىم٤مل: قمٚم٘م٧م يمثرة

قٟمف، طمتك اوٓمروه إمم ؾمٛمرة، إقمراب ي٠ًمًم رؾمقل الِل 

أقمٓمقين  »وم٘م٤مل:  ومخٓمٗم٧م رداءه، ومقىمػ رؾمقل الِل 

ردائل، ًمق يم٤من قمدد هذه اًمِٕمَْم٤مه َٟمَٕمًَم ًَمَ٘مًْٛمُتف سمٞمٜمٙمؿ، صمؿ ٓ دمدوين 

سمخٞمًَل وٓ يمذوسم٤ًم، وٓ ضم٤ٌمٟم٤مً 
(2)

 ، ومٚمؿ يٙمتٜمز رؾمقل الِل 

إُمقال ًمٜمٗمًف، ويقزع اًمٗمت٤مت اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم ضمٜمقده، وًمٙمٜمف 

  يٕمٚمؿ ضمٞمدًا أن اعم٤مل وؾمٞمٚم٦م وًمٞم٧ًم هم٤مي٦م، وم٤مؾمتخدُمف ذم

شم٠مًمٞمػ ىمٚمقب زقمَمء ُمٙم٦م يم٠ميب ؾمٗمٞم٤من وطمٙمٞمؿ سمـ طمزام، واْل٤مرث سمـ 

هِم٤مم أظمق أيب ضمٝمؾ، واًمٜمْمػم سمـ اْل٤مرث اًمذي يم٤من ُمـ أًمدّ 
(1)

أقمداء  

رؾمقل الِل، ويمَم أقمٓمك زقمَمء اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ إقمراب يمٕمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ 

ىمرع سمـ طم٤مسمس زقمٞمؿ سمٜمل متٞمؿ وهمػمهؿوإ ،زقمٞمؿ ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل ومزارة
(3)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػم، سم٤مب اًمِمج٤مقم٦م ذم اْلرب واجلٌـ،اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمً (1)

 (.2821، ح)535ص ،3ج

أًمّد: اخلّمؿ اجلدل اًمِمحٞمح اًمذي ٓ يزيغ إمم اْلؼ. اًمزسمٞمدي: شم٤مج اًمٕمروس، سم٤مب  (2)

 .138، ص9ًمدد، ج

 اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب همزوة اًمٓم٤مئػ ذم ؿمقال ؾمٜم٦م صمَمن، (3)

 (.4336، ح)403ص ،3ج
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ومٙم٤من ضمقده ويمرُمف ؾم٤ًٌٌم ُمـ أؾم٤ٌمب رؾمقخ اإلؾمَلم ذم ىمٚمقب ه١مٓء، 

إن يم٤من اًمرضمؾ  »ظمػم دًمٞمؾ قمغم طم٤مهلؿ:  وهمدت يمٚمٛم٦م أٟمس 

ًمٞمًٚمؿ ُم٤م يريد إٓ اًمدٟمٞم٤م، ومَم يًٚمؿ طمتك يٙمقن اإلؾمَلم أطم٥م إًمٞمف ُمـ 

شاًمدٟمٞم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م 
(2)

. 
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٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُم٤م ؾمئؾ اًمٜمقوي: اعمٜمٝم (1)

، 72ص ،15ج ؿمٞمئ٤ًم ىمط وم٘م٤مل: ٓ ويمثرة قمٓم٤مئف، رؾمقل الِل 

 (.58-5975ح)
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 الفصل الجالح          
ّٔ ٚايصفـــح  ايعفــــٛ ٚاملــــ

 

 ٚفٝ٘ َبحجـــــإ:

 .أضا٤ ُّٔ  املبحح األٍٚ: عفٛٙ ع

 .ٚايعفٛ عٔ األضاز٣ ّٔ  املبحح ايجاْٞ: امل
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 املبحح األول
 

 عفـــىه عنــو أســــاء
 

 

 :فٝـــــــــــــــ٘ٚ

 .التىّٗـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 :لعفٕ عَ عىري بَ ِٔب ا املطمب األٔه. 

 :ٌ٘العفٕ عَ األعساب٘ الرٙ أزاد قتمْ. املطمب الجا 

 :العفٕ عَ أِن وكٛ املطمب الجالح. 

 :العفٕ عَ بعض وَ ِجآ وَ  املطمب السابع

 .الػعساٞ

 :العفٕ عَ غٗبٛ بَ عجىاُ  املطمب اخلاوظ. 

 

*     *  * ** *  *     * 
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 متٗٝـــــــد

ُمـ إصمر ذم ضمذب اًمٜم٤مس  وقمٗمقه ًم٘مد يم٤من ْلٚمٛمف 

ؿ اًمذيـ همٚم٧ٌم هتوُمٗم٤مرىم٦م ىمراسم٤م ،إمم اإلؾمَلم واًمتًٚمٞمؿ سمرؾم٤مًمتف وٟمٌقشمف

قمٚمٞمٝمؿ ؿم٘مقهتؿ، أو اًمذيـ مل شمٜمنمح صدورهؿ ًمإلؾمَلم سمٕمد، ُمع 

قمٚمٛمٝمؿ سمَم ؾمٞمٜم٤مًمقٟمف ُمـ اإليذاء واًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء، ُمـ أىمقاُمٝمؿ 

َلم ظم٤مص٦م وُمـ اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م، ومٚمؿ يٛمٜمٕمٝمؿ ذًمؽ قمـ اًمدظمقل ذم اإلؾم

واًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٜمٗمس، واًمٜمٗمٞمس ُمـ أضمٚمف، عم٤م رأوا ذم رؾمقل الِل 

  ،ُمـ دٓئؾ اًمّمدق وقمٔمٞمؿ إظمَلق ُم٤ممل يٕمٝمدوا ُمثٚمف

أهع أصمرًا، وأووح دًٓمف قمغم ُم٤م  ويم٤من طمٚمؿ اًمرؾمقل 

 ًمألظمَلق اًمٙمريٛم٦م ُمـ صمٛمرات إجي٤مسمٞم٦م يمٌػمة.

ىم٤مئًَم قمغم ُمٜمٝم٩م اختذه ًمٜمٗمًف، وهق  وىمد يم٤من قمٗمقه 

ة، وٓ ي٘مقم إٓ ْلؼ ءٗمًف قمـ اعم١ماظمذة ُمٝمَم يم٤مٟم٧م اإلؾم٤مٟم ؼإؾم٘م٤مط طم

 ُم٤م ضب رؾمقل الِل  »: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  ،الِل شمٕم٤ممم

ٞمؾ ٟمؿمٞمئ٤ًم ىمط سمٞمده، وٓ اُمرأة وٓ ظم٤مدُم٤ًم إٓ أن جي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ الِل، وُم٤م 

ٜمف رء ىمط ومٞمٜمت٘مؿ ُمـ ص٤مطمٌف إٓ أن يٜمتٝمؽ رء ُمـ حم٤مرم الِل ومٞمٜمت٘مؿ ُم

ش لِل 
(2)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُم٤ٌمقمدشمف  (1)

 ،ًممصم٤مم، واظمتٞم٤مره ُمـ اعم٤ٌمح أؾمٝمٚمف، واٟمت٘م٤مُمف لِل قمٜمد اٟمتٝم٤مك طمرُم٤مشمف 

 (.6-79-6004ح) 82، ص15ج
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يم٤من ي٘مدم اًمٕمٗمق  ْلدي٨م يدل قمغم أٟمف وم٢من هذا ا

واًمّمٗمح ومٞمً٘مط طمؼ ٟمٗمًف قمٛمـ ي١مذيف ذم طمٞم٤مشمف، ومل يّمٌح ُمٝمتًَم إٓ 

 وطمرُم٤مشمف، وم٢مٟمف ٓ يتٝم٤مون ومٞمٝم٤م إذا اٟمتٝمٙم٧م أو أمهٚم٧م. سمديـ الِل 

وهذا اعمٜمٝم٩م هق اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م ذم طمٞم٤مشمف 

  ومتحقًم٧م  ـ أقمدائفقماًمدقمقي٦م، طمٞم٨م سمرز ومٞمٝم٤م قمٗمقه طمتك

اقمتزازًا سمف ورهم٦ٌم  ،شمٚمؽ اًمٕمداوة إمم حم٦ٌم وُمقدة واًمدظمقل ذم اإلؾمَلم

وؾمقف يتْمح ًمٜم٤م ذًمؽ ُمـ ظمَلل سمٕمض اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م اًمداًم٦م  ،ومٞمف

 قمغم ذًمؽ.
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 (2)ايعفٛ عٔ عُري بٔ ٖٚب املطًب األٍٚ:

اٟمتٝم٧م ُمٕمريم٦م سمدر سم٤مٟٓمتّم٤مر اْل٤مؾمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم، اًمذي 

 اًمٕمًٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم سمَلد اًمٕمرب.شمدهقرت ًمف ؾمٛمٕم٦م ىمريش 

ويداوون  ،يٜمدسمقن ىمتَلهؿ ،ومٗمل ُمٙم٦م اٟمٓمقى أهٚمٝم٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ

ضمراح ىمٚمقهبؿ، سمٕمد أن ُمرهم٧م اهلزيٛم٦م يمؼمي٤مءهؿ وضمدقم٧م أٟمػ 

همرورهؿ، وًمٙمٜمٝمؿ ُمع هذا مل يًتٙمٞمٜمقا ومٌٕمد أن أوم٤مىمقا ُمـ هقل 

اًمّمدُم٦م أظمذوا يقاصٚمقن آضمتَمقم٤مت، ويٕم٘مدون اًمٚم٘م٤مءات ًمٚمٜمٔمر ذم 

اًمٓمري٘م٦م اًمتل يٖمًٚمقن هب٤م قم٤مر اهلزيٛم٦م اًمتل أٟمزهل٤م اعمًٚمٛمقن هبؿ، واًمتل 

 وسمٖمْم٤ًم ًمإلؾمَلم. مل شمزدهؿ إٓ طم٘مدًا قمغم حمٛمد 

وم٢من يم٤من اٟمتّم٤مر اعمًٚمٛملم ذم همزوة سمدر قَمزز ُمريمزهؿ ذم اعمديٜم٦م 

أيمثر ُمـ أي وىم٧م ُم٣م، طمٞم٨م أصٌح٧م وُم٤م طمقهل٤م ظم٤موٕم٦م ًمٜمٗمقذهؿ، 

ٌؾ قمرو٦م ًمِمتك اًمدؾم٤مئس واعم١ماُمرات إٓ أهنؿ أصٌحقا أيمثر ُمـ ذي ىم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق قمٛمػم سمـ وه٥م سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ مجح، يٙمٜمك أسم٤م أُمٞم٦م، يم٤من ًمف ىمدر  (1)

وذف ذم ىمريش، وؿمٝمد سمدرًا يم٤مومرًا، ويم٤من ُمـ أسمٓم٤مل ىمريش وؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم ُمـ ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝم٤م، 

ُمـ ٟمقاطمٞمف ًمٞمحزر قمددهؿ يقم  وهق اًمذي ُمِمك طمقل قمًٙمر اًمٜمٌل 

يقُمئذ، أؾمٚمؿ سمٕمد وىمٕم٦م سمدر، وؿمٝمد أطمدًا ُمع اًمٜمٌل  سمدر، وأه اسمٜمف وه٥م سمـ قمٛمػم

  وقم٤مش إمم صدر ظمَلوم٦م قمثَمن:اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب  . اٟمٔمر

 .584ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص
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طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م ودهؿ شمٖمكم يم٤معمرضمؾ، هتدد وشمتققمد  ،وآؾمتٗمزازات

سمٖمزو حمٛمد  طمٞم٨م أقمٚمٜم٧م اًمتٕمٌئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٖمًؾ قم٤مر اهلزيٛم٦م 

 .ذم قم٘مر داره 

سمٕمض زقمَمء  واْل٘مد إمم أسمٕمد ُمـ هذا، وم٘مد ىمررسمؾ ًم٘مد سمٚمغ اًمٖمٞمظ 

سّمر ُم١ماُمرة وَمد ُمٙم٦م اظمتّم٤مر اًمٓمريؼ ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمٜمٌل 

 ٓهمتٞم٤مًمف ذم اعمديٜم٦م.

وىمد اظمت٤مر ًمتٜمٗمٞمذ هذه اعم١ماُمرة اخلٓمػمة وم٤مرؾم٤ًم ُمـ ومرؾم٤من ىمريش 

وديٜمف،  اعمِمٝمقريـ سمٕمدائٝمؿ اًمِمديد وسمٖمْمٝمؿ اًمٕم٤مرم ًمٚمٜمٌل 

 وهق قمٛمػم سمـ وه٥م اجلٛمحل، اًمذي زاده يمره٤ًم ًمٚمٜمٌل 

وطم٘مدًا قمٚمٞمف أن أه اعمًٚمٛمقن اسمٜمف
 

 وه٤ًٌم يقم سمدر.

ان سمـ أُمٞم٦م اًمذي ىُمتؾ أسمقه وأظمقه يقم سمدر قمغم وم٘مد اشمٗمؼ ُمع صٗمق

ذم اعمديٜم٦م أن ي٘مقم سم٤مهمتٞم٤مل اًمٜمٌل 
(2)

. 

ًم٘مد ضمٚمس صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ُمع قمٛمػم سمـ وه٥م ذم اِْلجر قمٜمد 

ويم٤من قمٛمػم سمـ وه٥م ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم ُمـ  ،اًمٙمٕم٦ٌم سمٕمد ُمّم٤مب أهؾ سمدر سمٞمًػم

الِل وأصح٤مسمف ويٚم٘مقن ُمٜمف ؿمٞم٤مـملم ىمريش، وممـ يم٤من ي١مذي رؾمقل 

 ايمراذتوم ،ويم٤من اسمٜمف وه٥م سمـ قمٛمػم ذم أؾم٤مرى سمدر ،سمٛمٙم٦م ؿقمٜم٤مء وه

أصح٤مب اًم٘مٚمٞم٥م
(1)

وُمّم٤مهبؿ، وم٘م٤مل صٗمقان: والِل ُم٤مذم اًمٕمٞمش سمٕمدهؿ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .582ص ،2ج اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .127اًم٘مٚمٞم٥م: اًمٌئر.  اًمٗمػموز آسم٤مدي، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ومّمؾ اًم٘م٤مف، ص (2)
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ظمػم، ىم٤مل ًمف قمٛمػم: صدىم٧م والِل، أُم٤م والِل ًمقٓ ديـ قمكمَّ ًمٞمس ًمف 

قمٜمدي ىمْم٤مء وقمٞم٤مزم أظمِمك قمٚمٞمٝمؿ اًمْمٞمٕم٦م سمٕمدي ًمريم٧ٌم إمم حمٛمد 

ف، اسمٜمل أؾمػم ذم أيدَيؿ، وم٘م٤مل: قمكمَّ ديٜمؽ أٟم٤م طمتك أىمتٚمف، وم٢من زم ومٞمٝمؿ قمٚمَّ 

أىمْمٞمف قمٜمؽ، وقمٞم٤مًمؽ ُمع قمٞم٤مزم أواؾمٞمٝمؿ ُم٤م سم٘مقا، ٓ يًٕمٜمل رء 

ويٕمجز قمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمػم: وم٤ميمتؿ قمكمَّ ؿم٠مين وؿم٠مٟمؽ ىم٤مل: ؾم٠مومٕمؾ، 

صمؿ أُمر قمٛمػم سمًٞمٗمف ومِمحذ ًمف وؾُمّؿ، صمؿ اٟمٓمٚمؼ طمتك ىمدم اعمديٜم٦م، ومٌٞمٜمَم 

عمًٚمٛملم يتحدصمقن قمـ يقم سمدر ذم ٟمٗمر ُمـ ا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ويذيمرون ُم٤م أيمرُمٝمؿ الِل سمف وُم٤م أراهؿ ذم قمدوهؿ، إذ ٟمٔمر قمٛمر إمم 

قمٛمػم سمـ وه٥م وىمد أٟم٤مخ قمغم سم٤مب اعمًجد ُمتقؿمح٤ًم اًمًٞمػ وم٘م٤مل: هذا 

قمدو الِل قمٛمػم سمـ وه٥م ُم٤م ضم٤مء إٓ ًمنم، وهق اًمذي طمرش سمٞمٜمٜم٤م، 

 وطمزرٟم٤م ًمٚم٘مقم يقم سمدر، صمؿ دظمؾ قمٛمر قمغم رؾمقل الِل 

٤مل: ي٤م ٟمٌل الِل، هذا قمدو الِل قمٛمػم سمـ وه٥م ىمد ضم٤مء ُمتقؿمح٤ًم ؾمٞمٗمف، وم٘م

ظمذ سمحَمًم٦م ؾمٞمٗمف ذم قمٜم٘مف، أىم٤مل: وم٠مىمٌؾ قمٛمر طمتك  شوم٠مدظمٚمف قمكم  ىم٤مل:

ومٚمٌٌف هب٤م، وىم٤مل عمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ إٟمّم٤مر: ادظمٚمقا قمغم رؾمقل الِل 

 ضمٚمًقا قمٜمده، واطمذروا قمٚمٞمف ُمـ هذا اخلٌٞم٨م وم٢مٟمف همػم ٤موم

ومٚمَم رآه رؾمقل الِل  غم رؾمقل الِل ُم٠مُمقن، صمؿ دظمؾ سمف قم

  ظمذ سمحَمًم٦م ؾمٞمٗمف ذم قمٜم٘مف، ىم٤مل: أرؾمٚمف ي٤م قمٛمر، آوقمٛمر

ادن ي٤م قمٛمػم، ومدٟم٤م صمؿ ىم٤مل: أٟمٕمٛمقا ص٤ٌمطم٤ًم، ويم٤مٟم٧م حتٞم٦م أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م 

ىمد أيمرُمٜم٤م الِل سمتحٞم٦م ظمػم ُمـ  »: سمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

 ي٤م حمٛمد إن يمٜم٧م حتٞمتؽ ي٤م قمٛمػم، سم٤مًمًَلم، حتٞم٦م أهؾ اجلٜم٦م ىم٤مل: أُم٤م والِل
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هب٤م ْلدي٨م قمٝمد، ىم٤مل: ومَم ضم٤مء سمؽ ي٤م قمٛمػم، ىم٤مل: ضمئ٧م هلذا إؾمػم 

اًمذي ذم أيديٙمؿ وم٠مطمًٜمقا ومٞمف، ىم٤مل: ومَم سم٤مل اًمًٞمػ ذم قمٜم٘مؽ؟ ىم٤مل: 

ٌّحٝم٤م الِل ُمـ ؾمٞمقف! وهؾ أهمٜم٧م قمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم؟ ىم٤مل: أصُدىمٜمل ُم٤م اًمذي  ىم

سمـ ضمئ٧م ًمف؟ ىم٤مل: ُم٤م ضمئ٧م إٓ ًمذًمؽ، ىم٤مل: سمؾ ىمٕمدت أٟم٧م وصٗمقان 

أُمٞم٦م ذم اِْلْجر ومذيمرمت٤م أصح٤مب اًم٘مٚمٞم٥م ُمـ ىمريش، صمؿ ىمٚم٧م: ًمقٓ ديـ 

ؾ ًمؽ صٗمقان سمـ  قمكمَّ وقمٞم٤مل قمٜمدي خلرضم٧م طمتك أىمتؾ حمٛمدًا، ومتحٛمَّ

 أُمٞم٦م سمديٜمؽ وقمٞم٤مًمؽ قمغم أن شم٘متٚمٜمل ًمف، والِل طم٤مئؾ سمٞمٜمؽ وسملم ذًمؽ.

وم٘م٤مل قمٛمػم: أؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل الِل، ىمد يمٜم٤م ي٤م رؾمقل الِل ٟمٙمّذسمؽ، 

٠مشمٞمٜم٤م سمف ُمـ ظمؼم اًمًَمء وُم٤م يٜمزل قمٚمٞمؽ ُمـ اًمقطمل، وهذا أُمر سمَم يمٜم٧م شم

مل حييه إٓ أٟم٤م وصٗمقان، ومقالِل إين ٕقمٚمؿ ُم٤م أشم٤مك سمف إٓ الِل، وم٤مْلٛمد 

لِل اًمذي هداين ًمإلؾمَلم، وؿمٝمد ؿمٝم٤مدة اْلؼ، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

 «  وم٘مٝمقا أظم٤ميمؿ ذم ديٜمف، وقمٚمٛمقه اًم٘مرآن، وأـمٚم٘مقا

أؾمػمه
 

ش
(2)

 . 

اًمٕمٔمٛمك دم٤مه هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اْلًٜم٦م ُمـ رؾمقل الِل  ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م

  سم٤مًمٕمٗمق واًمتج٤موز قمٜمف رهمؿ أٟمف ضم٤مء ًم٘متٚمف سمؾ وأـمٚمؼ وًمده

إؾمػم، وهٙمذا ومِمٚم٧م اعم١ماُمرة اخلٌٞمث٦م، وسمدًٓ ُمـ أن يٕمقد سمٓمٚمٝم٤م إمم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،3ج : اسمـ يمثػم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،583ص ،2ج : اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،اسمـ هِم٤مم (1)

: أيمرم اًمٕمٛمري: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، 118ص ،1: اعم٘مريزي: إُمت٤مع إؾمَمع، ج313ص

: أمحد اْلداد: أظمَلق اًمٜمٌل ذم اًم٘مرآن 435: اًمّمَليب: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ص29ص

 .600ص ،2ج واًمًٜم٦م،
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قم٤مد إًمٞمٝمؿ ُمًٚمًَم،  ُمٙم٦م ُمٌنمًا رؤوس اًمٙمٗمر سم٘متؾ اًمٜمٌل 

ٙم٦م سم٠مٟمف ىمد أؾمٚمؿ، ويم٤من يتحدى ُمٙم٦م يمٚمٝم٤م سم٢مؾمَلُمف، وم٘مد ضم٤مهر أهؾ ُم

ؿمج٤مقم٤ًم ُمٝمٞم٤ًٌم، وًمذًمؽ مل جيرؤ أطمد ُمـ أذاف ُمٙم٦م قمغم اًمتٕمرض ًمف 

طمٞم٨م يم٤من ُمـ اعمحٔمقر  ،قمٜمدُم٤م ىم٤مم يدقمق إمم اإلؾمَلم قمٚمٜم٤ًم ذم ُمٙم٦م

 اًمتٔم٤مهر سم٤مإلؾمَلم ومْمًَل قمـ اًمدقمقة إًمٞمف وظم٤مص٦م سمٕمد ُمٕمريم٦م سمدر.

ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شم٤مرخيف
(2)

 : إن قمٛمػم هذا سمٕمد أن هداه الِل

ذم اًمٕمقدة إمم ُمٙم٦م ًمٞمٙمقن داقمٞم٤ًم  ًمإلؾمَلم اؾمت٠مذن اًمرؾمقل 

ي٤م رؾمقل الِل، إين يمٜم٧م ضم٤مهدًا قمغم إـمٗم٤مء ٟمقر الِل  »إمم اإلؾمَلم ىم٤مئًَل: 

ؿمديد إذى عمـ يم٤من قمغم ديـ الِل، وأٟم٤م أطم٥م أن شم٠مذن زم وم٠مىمدم ُمٙم٦م 

وم٠مدقمقهؿ إمم الِل وإمم رؾمقًمف وإمم اإلؾمَلم ًمٕمؾ الِل َيدَيؿ، وإٓ 

 .شٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ يمَم يمٜم٧م أوذي أصح٤مسمؽ ذم ديٜمٝمؿ آذيت

وقمٗمقه قمـ قمٛمػم رهمؿ قمزُمف قمغم  ًم٘مد يم٤من طمٚمٛمف 

واؾمتٕمداده ًمذًمؽ ُمع ُم٤م رأى ُمـ دٓئؾ  ىمتؾ رؾمقل الِل 

سم٠مُمر مل يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ هق  اًمٜمٌقة طمٞم٨م أظمؼمه رؾمقل الِل 

وصٗمقان سمـ أُمٞم٦م مم٤م دومٕمف ًمٚمٛم٤ًمرقم٦م إلقمَلن إؾمَلُمف سملم يدي رؾمقل 

 .الِل 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2ج : اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،214ص ،3ج اسمـ يمثػم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، (1)

 .584ص
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 يعفٛ عٔ األعسابٞ ايرٟ أزاد قتً٘ا املطًب ايجاْٞ:

ك همزوة -قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم-عم٤م يم٤من ذم همزوة ىمٌؾ ٟمجد شُمًٛمَّ

)ذات اًمرىم٤مع(
(2)

، أدريمتف اًم٘م٤مئٚم٦م
(1)

ذم واد يمثػم اًمٕمْم٤مة 
(3)

، ومٜمزل رؾمقل 

ق اًمٜم٤مس ذم اًمٕمْم٤مة يًتٔمٚمقن سم٤مًمِمجر، وٟمزل  الِل  وشمٗمرَّ

حت٧م ؾمٛمرة رؾمقل الِل 
(6)

 ومٕمٚمؼ هب٤م ؾمٞمٗمف، ي٘مقل ضم٤مسمر سمـ، 

(5) قمٌدالِل
يدقمقٟم٤م،  : ومٜمٛمٜم٤م ٟمقُم٦م صمؿ إذا رؾمقل الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ويم٤مٟم٧م ذم اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اهلجرة، وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ: ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٕمّمٌقن اخلرق  (1)

قمغم أرضمٚمٝمؿ عم٤م ٟم٘م٧ٌم أىمداُمٝمؿ وؾم٘مٓم٧م أفمٗم٤مرهؿ، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ، اٟمٔمر: اًمًٝمٞمكم: 

 .253ص ،3ج اًمروض أٟمػ،

ٕمً٘مَلين: ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًم٘م٤مئٚم٦م: وؾمط اًمٜمٝم٤مر وؿمدة اْلر، اسمـ طمجر اًم (2)

 (.4135ح) 533ص ،7ج اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب همزوة ذات اًمرىم٤مع،

اًمٕمْم٤مة: يمؾ ؿمجر ؿمقك، اًمقاطمدة قمْم٤مه٦م، وهل ُم٤م قمٔمؿ، وُم٤م صٖمر ُمـ اًمِمقك،  (3)

ومٝمق اًمٕمض، وذم اًمِمقك اًمْمٝمٞم٤مء، واًم٘مت٤مد، واًمٖم٤مف، واًمْم٤مل، واًمٕمتؿ، واًمرٟمد، 

واًمِم٘م٥م، واًمناء، واًمٜمِمؿ، واًمٕمجرم،  واًمٕمزب، واًمِمقطمط، واًمنمي٤من،

واإلؾمحؾ، واًمت٤مًم٥م، واًمٖمرف. أسمق إؾمح٤مق اْلريب: إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق، همري٥م 

، 1اْلدي٨م، )حت٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمَمن إسمراهٞمؿ اًمٕم٤ميد، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ط

 .926، ص3هـ/ (، سم٤مب قمْمف، ج1405

 (.4135، ح)533ص ،7ج ؾمٛمرة: أي ؿمجرة يمثػمة اًمقرق، اعمّمدر ٟمٗمًف، (4)

هقضم٤مسمر سمـ قمٌدالِل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ ؾمٚمٛم٦م إٟمّم٤مري، أطمد اعمٙمثريـ قمـ  (5)

، ُمٜمٕمف أسمقه ُمـ ؿمٝمقد سمدر وأطمد، وىمتؾ أسمقه ذم أطمد، ومِمٝمد ُم٤م اًمرؾمقل 

سمٕمده٤م، يروي يمثػمًا ُمـ أطم٤مدي٨م اعمٕمجزات، ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م سمٕمد اًمًٜم٦م اًمًٌٕملم. اسمـ 

 .214ص ،1ج طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،
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: ىم٤مل: ومجئٜم٤مه، وم٢مذا قمٜمده أقمرايب ضم٤مًمس، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

إن هذا اظمؽمط ؾمٞمٗمل
(2)

، وأٟم٤م ٟم٤مئؿ، وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م وهق ذم يده صٚمت٤مً 
(1)

 ،

ىمٌف وم٘م٤مل زم: ُمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل؟ ىمٚم٧م: الِل، ومٝم٤م هق ذا ضم٤مًمس، صمؿ مل يٕم٤م

ش رؾمقل الِل 
(3)

. 

يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل؟ وم٘م٤مل:  ىم٤مل ًمف: ُمـ وذم رواي٦م أن اًمٜمٌل 

ىم٤مل: ٓ،  شيمـ ظمػم آظمذ، ىم٤مل: أشمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل وأين رؾمقل الِل 

ٓ أىم٤مشمٚمؽ وٓ أيمقن ُمع ىمقم ي٘م٤مشمٚمقٟمؽ ومخغم ؾمٌٞمٚمف، ومج٤مء إمم  همػم أين

ىمقُمف وم٘م٤مل هلؿ: ضمئتٙمؿ ُمـ قمٜمد ظمػم اًمٜم٤مس
(6)

. 

أقمرايب  !٤م أقمٔمؿ هذا اخلٚمؼ وُم٤م أيمؼم أصمره ذم اًمٜمٗمسالِل أيمؼم ُم

صمؿ يٕمّمٛمف الِل ُمٜمف، ويٛمٙمٜمف ُمـ اًم٘مدرة قمغم  يريد ىمتؾ اًمٜمٌل

إن هذا خلٚمؼ قمٔمٞمؿ وصدق ،ىمتٚمف، صمؿ يٕمٗمق قمٜمف
 

الِل اًمٕمٔمٞمؿ إذ ي٘مقل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.4135، ح)533ص ،7ج اظمؽمط ؾمٞمٗمل: أي ؾمٚمف ُمـ همٛمده، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، (1)

 ،7ج صٚمت٤م: سمٗمتح اًمّم٤مد، وؾمٙمقن اًمَلم، أي جمردًا ُمـ همٛمده . اعمّمدر ٟمٗمًف، (2)

 (.4135، ح)533ص

َٗمِر قمٜمد  (3) ًَّ َجر ذم اًم اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ُمـ قمٚمَّؼ ؾمٞمٗمف سم٤مًمِمَّ

(: اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ 2910، ح)567-566، ص2ج اًم٘م٤مئٚم٦م،

-1946، ح)367ص ،6ج اْلج٤مج، يمت٤مب صَلة اعم٤ًمومريـ، سم٤مب صَلة اخلقف،

 .249ص ،2ج (: اًمذهٌل: شم٤مريخ اإلؾمَلم،311/8

(، اْل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري: اعمًتدرك 14335، ح)365ص ،3ج اإلُم٤مم أمحد: اعمًٜمد، (4)

 .29ص ،3قمغم اًمّمحٞمحلم، ج
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(ں ڱ ڱ ڱ) ًمٚمٜمٌل:
(2)

، وهذا اخلٚمؼ اْلٙمٞمؿ ىمد
 

أصمر ذم طمٞم٤مة 

ثػماًمرضمؾ، وأؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ، وم٤مهتدى سمف ظمٚمؼ يم
(1)

. 

 

 
 
 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ، آي٦م:  (1)

اٟمٔمر: اسمـ طمجر اًمٕمً٘مَلين: ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٖم٤مزي،  (2)

(، اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح 4135، ح)533ص ،7ج سم٤مب همزوة ذات اًمرىم٤مع،

، 367ص ،6ج ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب صَلة اعم٤ًمومريـ، سم٤مب صَلة اخلقف،

ي ذم هذا اعمقوع أن اؾمؿ إقمرايب: ( وذيمر اسمـ طمجر واًمٜمقو311/8 -1946ح)

 همقرث سمـ اْل٤مرث.
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 ايعفٛ عٔ أٌٖ َه١ املطًب ايجايح:

اًمٕمٔمٞمٛم٦م أصمر سم٤مًمغ ذم ضمذب اًمٜم٤مس  ًم٘مد يم٤من ٕظمَلىمف 

طمٚمٛمف وقمٗمقه ذم وٓؾمٞمَم  ،إمم اإلؾمَلم، شمٌلمَّ ذًمؽ ُمـ قم٤مُم٦م أظمَلىمف

 ،وصٗمحف قمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم ُمقاىمػ يمثػمة وُمٜم٤مؾم٤ٌمت قمديدة

ؿ ؾم٤ًٌٌم ُم٤ٌمذًا ذم إؾمَلُمٝم ومٙم٤مٟم٧م قمٔمٛم٦م أظمَلىمف 

وهدايتٝمؿ، وُم٤م يم٤من هلؿ أن يًٚمٛمقا ًمق مل يت٠مصمروا سمتٚمؽ إظمَلق 

اًمٜمٗمقر واإلسم٤مء واْلٛمٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م،  ـاًمٕمٔمٞمٛم٦م، وذًمؽ عم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُم

ومٙم٤مٟم٧م ُمٕم٤مُمٚمتف هلؿ سمتٚمؽ إظمَلق ُمٗمت٤مح هدايتٝمؿ
(2)

. 

ذم اًمٕمٗمق واًمّمٗمح ُم٤م ىم٤مم سمف  وُمـ أؿمٝمر ُمقاىمٗمف 

 .ُمـ اًمٕمٗمق قمـ أهؾ ُمٙم٦م 

ٕهؾ ُمٙم٦م  ٤مًمدة اًمتل ىم٤مهل٤م اًمرؾمقل وم٢من اًمٙمٚمَمت اخل

يقم ومتحٝم٤م يٜمٌٖمل أن شمٙمت٥م سمَمء ُمـ ذه٥م، ومٝمل إٟمَم شمٜمٌئ قمـ ُمٕمدن 

 ٟمٗمٞمس ٟم٘ملِّ هم٤مي٦م اًمٜم٘م٤مء.

ُم٤م شم٘مقًمقن وُم٤م شمٔمٜمقن؟ ىم٤مًمقا: ٟم٘مقل: اسمـ  »: ىم٤مل 

: أىمقل يمَم أخ، واسمـ قمؿ، طمٚمٞمؿ، رطمٞمؿ، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

  ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹)ىم٤مل يقؾمػ: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1435ص ،3ج ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، أمحد اْلداد، أظمَلق اًمٜمٌل  (1)
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)﮺  
(2)

، ىم٤مل: ومخرضمقا يم٠مٟمَم ٟمنموا ُمـ اًم٘مٌقر، ومدظمٚمقا ذم 

شاإلؾمَلم 
(1)

. 

قمٗمقًا  وهبذا اًمٌٞم٤من اًمت٤مرخيل اًمٕمٔمٞمؿ أصدر اًمٜمٌل حمٛمد 

قم٤مُم٤ًم قمـ يمؾ اًمذيـ ٟم٤مصٌقه اًمٕمداء، وطم٤مرسمقه ـمقيَلً، ويم٤من ىم٤مدرًا قمغم أن 

 ر ومٕمٗم٤م، ومحؾ اًمٕمٗمق ُمـ اًمٜمٗمقس، حمؾدِ يذي٘مٝمؿ اًمٕمذاب أًمقاٟم٤ًم، وًمٙمٜمف ىمَ 

اًمٌٚمًؿ ُمـ اجلراح إًمٞمٛم٦م، وهدأت سمذًمؽ اًمٜمٗمقس اعمتقشمرة، وؾمٙمٜم٧م 

اًم٘مٚمقب اًمقاضمٗم٦م، وؾم٤مد اًمٜم٤مس اْل٥م واًمؼم واًمقوم٤مء، ويم٤مٟم٧م هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م 

اًمرطمٞمٛم٦م اْل٤مٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل قم٤مُمؾ هب٤م اًمرؾمقل اًمٔم٤مومر اعمٜمتٍم قمغم ىمقُمف 

 إممازم ٤ًم ذم إهاع أهؾ ُمٙم٦م رضم٤مًٓ وٟم٤ًمًء وأطمرارًا وُمقٌاعمٜمٝمزُملم، ؾمٌ

اإلؾمَلم ـمقاقمٞم٦م واظمتٞم٤مرًا، وسمدظمقل ُمٙم٦م حت٧م راي٦م اإلؾمَلم دظمؾ اًمٜم٤مس 

ذم اإلؾمَلم أومقاضم٤مً 
(3)

اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم اًمرضم٤مل  ، وسم٤ميع اًمرؾمقل 

واًمٜم٤ًمء، واًمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر وم٠مظمذ قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞمٕم٦م قمغم اإلؾمَلم واًمًٛمع 

واًمٓم٤مقم٦م لِل وًمرؾمقًمف ومٞمَم اؾمتٓم٤مقمقه
(6)

قمدا أومراد صدرت ُمٜمٝمؿ ضمرائؿ  

واإلؾمَلم ومٝمرسمقا صمؿ رضمٕمقا سمٕمد إرؾم٤مل  د رؾمقل الِل و

 اًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ وم٠مؾمٚمٛمقا ويم٤من ُمـ أسمرز أوًمئؽ:   رؾمقل الِل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.92ؾمقرة يقؾمػ: آي٦م ) (1)

 .58-57ص ،5ج اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة، (2)

، دار اعمجتٛمع، 1، )طاًمقيمٞمؾ، حمٛمد اًمًٞمد، شم٠مُمَلت ذم ؾمػمة اًمرؾمقل  (3)

 .262م(، ص1995-هـ1416ضمدة، 

 .62ص ،3ج اًمٓمؼمي، شم٤مريخ اًمرؾمؾ واعمٚمقك، (4)
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 1- ((22)) بٔ ضعد بٔ أبٞ ضس عبداهلل : 

 سمـ ؾمٕمد سمـ أيب هح قمٌدالِل ىم٤مل: يم٤من قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

وم٠مزًمف اًمِمٞمٓم٤من، ومٚمحؼ سم٤مًمٙمٗم٤مر، وم٠مُمر  يٙمت٥م ًمرؾمقل الِل 

يقم اًمٗمتح، وم٤مؾمتج٤مر ًمف قمثَمن، وم٠مضم٤مره أن ي٘متؾ  رؾمقل الِل 

(1)رؾمقل الِل 
. 

ىم٤مل: عم٤َّم يم٤من يقم ومتح ُمٙم٦م  وقمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

 سمـ ؾمٕمد سمـ أيب هح قمٜمد قمثَمن سمـ قمٗم٤من، ومج٤مء سمف طمتك قمٌدالِل اظمت٠ٌم

، قمٌدالِل وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل الِل سم٤ميع أوىمٗمف قمغم رؾمقل الِل 

٠مسمك، وم٤ٌميٕمف سمٕمد اًمثَلث، صمؿ ومرومع رأؾمف، ومٜمٔمر إًمٞمف صمَلصم٤ًم، يمؾ ذًمؽ ي

أُم٤م يم٤من ومٞمٙمؿ رضمؾ رؿمٞمد ي٘مقم إمم هذا  »أىمٌؾ قمغم أصح٤مسمف وم٘م٤مل: 

طمٞم٨م رآين يمٗمٗم٧م يدي قمـ سمٞمٕمتف ومٞم٘متٚمف؟ وم٘م٤مًمقا: ُم٤م ٟمدري ي٤م رؾمقل الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هققمٌد الِل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب هح سمـ اْل٤مرث سمـ طمٌٞم٥م سمـ ضمذيٛم٦م سمـ ٟمٍم سمـ ُم٤مًمؽ  (1)

اسمـ طمًؾ سمـ قم٤مُمر سمـ ًم١مي اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري، يٙمٜمك: أسم٤م حيٞمك، أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح، 

مم صمؿ ارشمّد ُمنميم٤ًم وص٤مر إ وه٤مضمر، ويم٤من يٙمت٥م اًمقطمل ًمرؾمقل الِل 

ىمريش سمٛمٙم٦م، وم٘م٤مل هلؿ: إين يمٜم٧م أسف حمٛمدًا طمٞم٨م أريد، يم٤من يٛمكم قمكمَّ قمزيز 

اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم،  ش أو قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ، ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ، يمؾ صقاب »طمٙمٞمؿ، وم٠مىمقل: 

، اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م 458آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

 .  88ص ،4ًمّمح٤مسم٦م، ج: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ا610ص ،2ج اًمّمح٤مسم٦م،

 83ص ،5ج اإلُم٤مم أيب داود: ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اْلدود، سم٤مب اْلٙمؿ ومٞمٛمـ ارشمد، (2)

 (.4358ح)
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ُم٤م ذم ٟمٗمًؽ، أٓ أوُم٠مت إًمٞمٜم٤م سمٕمٞمٜمؽ ىم٤مل: إٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٜمٌّل أن شمٙمقن 

شًمف ظم٤مئٜم٦م إقملم 
(2)

. 

 سمـ أيب هح إصمر قمٌدالِل قمـ  وم٘مد يم٤من ًمٕمٗمق اًمٜمٌل

، وم٘مد طمًـ إؾمَلُمف سمٕمد ذًمؽ، وهق أطمد اًمقاوح ذم طمٞم٤مشمف 

اًمٕم٘مَلء اًمٙمرُم٤مء ُمـ ىمريش، وىمد وٓه قمثَمن سمٕمد ذًمؽ ُمٍم يمٚمٝم٤م، 

 ذم صمَلث ُمٕم٤مرك يمؼمى:  وؿم٤مرك 

ُمـ  ريم٦م ذات اًمّمقاري، وُمٕمريم٦م إؾمقدُمٕمريم٦م أومري٘مٞم٦م، وُمٕم

 سمـ ؾمٕمد وم٘م٤مل: قمٌدالِل ودقم٤مأرض اًمٜمقسم٦م. وأسمغم ومٞمٝمـ سمَلء طمًٜم٤ًم، 

. ومّمغم اًمّمٌح وم٘مرأ ذم اًمريمٕم٦م شاًمٚمٝمؿ اضمٕمْؾ ظم٤ممت٦م قمٛمكم اًمّمَلة»

إومم سم٠مم اًم٘مرآن واًمٕم٤مدي٤مت، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٠مم اًم٘مرآن وؾمقرة، وؾمٚمؿ 

وأرو٤مه قمـ يٛمٞمٜمف، صمؿ ذه٥م يًٚمؿ قمـ ي٤ًمره ومتقذم 
(1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 83ص ،5ج اإلُم٤مم أيب داود: ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اْلدود، سم٤مب اْلٙمؿ ومٞمٛمـ ارشمد، (1)

 (. 4359ح)

 .610ص ،2ج اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، (2)
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 2- ٌٗ((22))عهس١َ بٔ أبٞ د : 

ذم اجل٤مهٚمٞم٦م،   يم٤من قمٙمرُم٦م ُمـ أؿمد أقمداء رؾمقل الِل

 وأًمدَّ  إُم٦م هذه ومرقمقن أسمٞمف ُمـ اًمٓمقيٚم٦م اعمدة هذه ضُمّؾ  وىمد ذب اًمٕمداوة

أيب اإلؾمَلم أقمداء
 

 ضمٝمؾ.

وهرب يقم ومتح ُمٙم٦م ومٚمحؼ سم٤مًمٞمٛمـ، وْل٘م٧م اُمرأشمف أم طمٙمٞمؿ 

سمٜم٧م اْل٤مرث سمـ هِم٤مم
(1)

 »ًمف:  ٧م، شمٌح٨م قمٜمف طمتك وصٚم٧م إًمٞمف وىم٤مًم

٤مس، وأسمرِّ اًمٜم٤مس، وظمػم ي٤م اسمـ قمؿ، ىمد ضمئتؽ ُمـ قمٜمد َأْوَصِؾ اًمٜم

. ش اًمٜم٤مس... ٓ هُتٚمؽ ٟمٗمًؽ، إين اؾمت٠مُمٜم٧م ًمؽ حمٛمدًا 

وم٘م٤مل هل٤م: أٟم٧م ىمٚم٧م هذا؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ
(3)

. 

يمٚمَمت  -ىمٌؾ ىمدوم قمٙمرُم٦م قمٚمٞمف- ٕصح٤مسمف وىم٤مل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌدالِل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم اًم٘مرر، هققمٙمر (1)

، أؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح. اٟمٔمر: اسمـ يم٤من يم٠مسمٞمف ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمغم رؾمقل الِل 

، اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم 524قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

 ،4ج ّمح٤مسم٦م،: اسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًم269ص ،3ج ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

 .538ص

هل: أم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م اْل٤مرث سمـ هِم٤مم، زوج قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ، اسمـ قمٛمٝم٤م،  (2)

ًمزوضمٝم٤م قمٙمرُم٦م، ويم٤من قمٙمرُم٦م ىمد  أؾمٚمٛم٧م يقم اًمٗمتح، واؾمت٠مُمٜم٧م اًمٜمٌل 

ومّر إمم اًمٞمٛمـ وظمرضم٧م ذم ـمٚمٌف ومردشمف طمتك أؾمٚمؿ وًم٨ٌم قمغم ٟمٙم٤مطمٝم٤م.  اسمـ قمٌدا ًمؼم، 

 .928آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

 .377ص ،5ج اًمّم٤مْلل، ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،، (3)
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ي٠مشمٞمٙمؿ قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ ُم١مُمٜم٤ًم ُمٝم٤مضمرًا، ومَل شمًٌقا  »مجٞمٚم٦م.. ىم٤مل: 

شغ اعمٞم٧مأسم٤مه، وم٢من ؾم٥م اعمٞم٧م ي١مذي اْلل، وٓ يٌٚم
(2)

. 

أي أظمَلق يمريٛم٦م وهٌٝم٤م اًمف ًمرؾمقًمف؟! ًم٘مد يم٤من أسمق ضمٝمؾ 

ومرقمقن هذه إُم٦م ذم ؿمدة قمداوشمف وأذاه ًمٚمٛمًٚمٛملم، وُمع ذًمؽ 

سم٠مٓ يٚمٕمٜمقا أسم٤م ضمٝمؾ أُم٤مم  ي٠مُمر اًمّمح٤مسم٦م  وم٤مًمرؾمقل 

 اسمٜمف قمٙمرُم٦م، ًمٙمل ٓ ي١مذوا ُمِم٤مقمره.

ودظمؾ قمٙمرُم٦م سمـ ضمٝمؾ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، وُمـ سمٕمٞمد رآه اًمرؾمقل 

 ذا ومٕمؾ؟!ومَم 

هؾ شمذيمر أسم٤م ضمٝمؾ؟ هؾ اؾمتٕم٤مد سمذايمرشمف اًمٖمزوات اًمتل ؿم٤مرك 

ا قمـ ؾمٞمٌؾ الِل؟! هؾ ٟمٔمر إمم طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ واهلقان  ومٞمٝم٤م قمٙمرُم٦م ص٤مدًّ

اًمِمديد اًمتل ضم٤مء هب٤م قمٙمرُم٦م، وم٠مراد أن ُيٚم٘مٜمُف درؾم٤ًم يٕمرف سمف ىمقة اًمدوًم٦م 

 اإلؾمَلُمٞم٦م؟!

مل يٗمٕمؾ أي٤ًم ُمـ هذه إُمقر اعمتقىمٕم٦م ُمـ أي  إٟمف 

 ٤مد!! ؾمٞم

إمم قمٙمرُم٦م وُم٤م قمٚمٞمف رداء  ًم٘مد وصم٥م رؾمقل الِل 

، وىم٤مل: ي٤م ومرطم٤ًم سمف، وضمٚمس قمٙمرُم٦م سملم يدي رؾمقل الِل 

 حمٛمد، إن هذه أظمؼمشمٜمل سم٠مٟمؽ أُمٜمتٜمل!

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .377ص ،5ج اعمّمدر ٟمٗمًف، (1)



 

 261 

 شَصَدىم٧م وم٠مٟم٧م آُمـ  »: وم٘م٤مل اًمرؾمقل 

 وىم٤مل قمٙمرُم٦م: إٓم شمدقمق ي٤م حمٛمد؟

ل الِل، وم٘م٤مل ًمف: أدقمق إمم أن شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل، وأين رؾمق

وشم٘مٞمؿ اًمّمَلة، وشم١ميت اًمزيم٤مة، وشمٗمٕمؾ وشمٗمٕمؾ طمتك قمد ظمّم٤مل 

 اإلؾمَلم.

 وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م: ُم٤م دقمقت إٓ إمم اْلؼ وأُمر طمًـ مجٞمؾ!!

ىمد يمٜم٧م والِل ومٞمٜم٤م شمدقمق إمم ُم٤م دقمقت إًمٞمف، وأٟم٧م أصدىُمٜم٤م 

ا، وم٢مين أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ الِل وأؿمٝمد أن حمٛمداً  ٟم٤م سمِرَّ  قمٌدالِل طمديث٤ًم، وأسمرُّ

ورؾمقًمف
(2)

. 

وذم ْلٔم٦م واطمدة اٟمت٘مؾ قمٙمرُم٦م ُمـ ُمٕمًٙمر اًمٙمٗمر إمم ُمٕمًٙمر 

 اإليَمن!! 

ووه٥م طمٞم٤مشمف ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ الِل ؾمقاء ذم طمروب اًمردة، أو ذم 

ومتقح اًمِم٤مم، طمتك ىمتؾ ؿمٝمٞمدًا ذم اًمػمُمقك
(1)

. 

طمٞم٤مشمف يم٤مُمٚم٦م سمحًـ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمرؾمقل  وم٠مٟمٔمر يمٞمػ سمدل الِل 

 ف يمؾ اًمت٤مريخ إؾمقد وقمٗمقه قمٜمف وسمت٠مُمٞمٜمف إي٤مه، وسمٖمٗمراٟمف ًم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،572اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي ص (1)

 .373ص ،5ج

 .524اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص (2)
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اًم٘م٤مئؾ:  اًمذي يم٤من ًمف ُمع اعمًٚمٛملم، وصدق رؾمقل الِل 

شًمئـ َيدي الِل سمؽ رضمًَل واطمدًا ظمػم ًمؽ ُمـ محر اًمٜمٕمؿ »
(2)

. 

 3-  ايعفٛ عٔ صفٛإ بٔ أ١َٝ((11))
 : 

صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ يم٤من ُمـ أيمؼم ؾم٤مدات اعمنميملم 

وهق اًمذي ؿمجع ظمٓم٦م  وأؿمدهؿ قمداوة ًمرؾمقل الِل 

وطمرض قمٛمػم  ،. ذم اعمديٜم٦م سمٕمد ُمٕمريم٦م سمدراهمتٞم٤مل اًمٜمٌل 

همػم أن اعمح٤موًم٦م  سمـ وه٥م أطمد ؿمٞم٤مـملم ىمريش وؿمجٕم٤مهن٤م سمتٜمٗمٞمذه٤م،

ومِمٚم٧م وأؾمٚمؿ قمٛمػم سمـ وه٥م ذم اعمديٜم٦م سمٕمد أن أظمؼمه اًمرؾمقل 

 ومل يٙمـ  ،سمَم دار سمٞمٜمف وسملم صٗمقان ذم طمجر اًمٙمٕم٦ٌم

  اًمذيـ أهدر اًمرؾمقل صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ُمـ اعمٓمٚمقسملم

ُم٤مءهؿ إٓ أٟمف ًمِمٕمقره سمٕمٔمٞمؿ ُم٤م يم٤من يرشمٙم٥م ُمـ آصم٤مم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم د

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب (1)

، (.3701ح) 170ص ،3ج 

هقصٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ مجح اًم٘مرر اجلٛمحل، وأُمف  (2)

أيْم٤ًم مجحٞم٦م، يٙمٜمك أسم٤م وه٥م، وىمٞمؾ: يٙمٜمك، أسم٤م أُمٞم٦م، ومه٤م يمٜمَّٞمت٤من ًمف ُمِمٝمقرشم٤من، ىمتؾ 

قمٛمف أيب ظمٚمػ سم٠مطمد   أسمقه أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ سمٌدر يم٤مومرًا، وىمتؾ رؾمقل الِل

يم٤مومرًا ـمٕمٜمف ومٍمقمف، ومَمت ُمـ ضمرطمف ذًمؽ، وهرب صٗمقان يقم اًمٗمتح، صمؿ رضمع إمم 

ومِمٝمد ُمٕمف طمٜمٞمٜم٤ًم واًمٓم٤مئػ وهق يم٤مومر واُمرأشمف ُمًٚمٛم٦م، أؾمٚمٛم٧م  اًمٜمٌل 

قمغم  يقم اًمٗمتح ىمٌؾ صٗمقان سمِمٝمر، صمؿ أؾمٚمؿ صٗمقان وم٠مىمرمه٤م رؾمقل الِل 

 .  ٦365م إصح٤مب، صٟمٙم٤مطمٝمَم، اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم
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مل يٓمٛمئـ قمغم طمٞم٤مشمف، ومخ٤مف اًم٘متؾ، ومٝمرب ُمـ  طمؼ اًمٜمٌل 

دة ًمػميم٥م ُمٜمٝم٤م إمم اًمٞمٛمـ، وم٘م٤مل قمٛمػم سمـ وه٥م: ُمٙم٦م يقم اًمٗمتح يريد ضُم 

ٜمؽ، ي٤م ٟمٌل الِل إن صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ؾمٞمد ىمقُمف، وىمد ظمرج ه٤مرسم٤ًم ُم

ىم٤مل:  شهق آُمـ  »ًمٞم٘مذف ٟمٗمًف ذم اًمٌحر، وم٠مُمٜمف، صغم الِل قمٚمٞمؽ، ىم٤مل: 

ي٤م رؾمقل الِل، وم٠مقمٓمٜمل آي٦م يٕمرف هب٤م أُم٤مٟمؽ، وم٠مقمٓم٤مه رؾمقل الِل 

  قمَمُمتف اًمتل دظمؾ ومٞمٝم٤م ُمٙم٦م، وظمرج هب٤م قمٛمػم طمتك أدريمف

وهق يريد أن يريم٥م ذم اًمٌحر، وم٘م٤مل: ي٤م صٗمقان، ومداك أيب وأُمل، الِل 

ىمد  هتٚمٙمٝم٤م، ومٝمذا أُم٤من ُمـ رؾمقل الِل  الِل ذم ٟمٗمًؽ أن

قمٜمل ومَل شمٙمٚمٛمٜمل، ىم٤مل: أي صٗمقان،  أهمربضمئتؽ سمف، ىم٤مل: وحيؽ، 

ومداك أيب وأُمل، أومْمؾ اًمٜم٤مس، وأسمر اًمٜم٤مس، وأطمٚمؿ اًمٜم٤مس، وظمػم 

اًمٜم٤مس، اسمـ قمٛمؽ، قمزه قمزك، وذومف ذومؽ، وُمٚمٙمف ُمٚمٙمؽ، ىم٤مل: 

ف، طمتك إين أظم٤مومف قمغم ٟمٗمز ىم٤مل: هق أطمٚمؿ ُمـ ذاك وأيمرم ومرضمع ُمٕم

وم٘م٤مل صٗمقان: إن هذا يزقمؿ أٟمؽ  وىمػ سمف قمغم رؾمقل الِل 

أٟم٧م »ىمد أُمٜمتٜمل، ىم٤مل: صدق، ىم٤مل: وم٤مضمٕمٚمٜمل ومٞمف سم٤مخلٞم٤مر ؿمٝمريـ، ىم٤مل: 

شسم٤مخلٞم٤مر ومٞمف أرسمٕم٦م أؿمٝمر
(2)

. 

شمٕم٤مُمؾ ُمع صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمٙمؾ  صمؿ إن رؾمقل الِل 

ّـ٤َم ظمرج إمم طمٜملم اؾمتٕم٤مر ُمٜمف أدرقم٤ًم وؾمَلطم٤ًم قمغم ؾمٌٞمؾ اًم ٕم٤مري٦م، صم٘م٦م وعم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: اسمـ يمثػم: 353ص ،4ج : اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،574اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (1)

 : اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،312ص ،2اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ج

 ، 349ص ،5ج
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همٜم٤مئؿ طمٜملم ُم٤مًٓ ُمـ طمٜملم وأقمٓم٤مه رؾمقل الِل وظمرج صٗمقان وؿمٝمد 

ص٤مدىم٤ًم  اعمح٦ٌم واًمث٘م٦م واؾمتَمل ىمٚمٌف وم٠مؾمٚمؿ  يمثػمًا مم٤م ىمقى ضمن

ـم٤مئٕم٤ًم خمت٤مرًا، ويم٤من ذًمؽ اًمٕمٗمق واًمت٤ًمُمح هق ضمن اعمقدة واًمرهم٦ٌم ذم 

 اإلؾمَلم.

 4- ايعفٛ عٔ ٖٓد بٓت عتب١ ((22))
: 

قمت٦ٌم سمـ  ٓمٚم٥م قمٌداعم محزة سمـ ؾتَ ذم ُمقىمٕم٦م سمدر اًمٙمؼمى ىمَ 

رسمٞمٕم٦م )واًمد
 

ؾ ذم هذه تِ ، وؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م )قمٛمٝم٤م(، وأيْم٤ًم ىمُ  هٜمد(

اعمٕمريم٦م أظمقه٤م )اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم(
(1)

وطمزٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ طمزٟم٤ًم ؿمديدًا،  

 وراطم٧م شمرصمٞمٝمؿ ُمر اًمرصم٤مء.

ويم٤مٟم٧م ُمـ أؿمد اعمنميملم يمره٤ًم ًمإلؾمَلم واعمًٚمٛملم، وذم يقم 

قمغم اًم٘مت٤مل،  يش، وهل حتروٝمؿأطمد ظمرضم٧م ُمع اعمنميملم ُمـ ىمر

 وشم٘مقل: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هل هٜمد سمـ قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس اسمـ قمٌد ُمٜم٤مف، أم ُمٕم٤موي٦م، أؾمٚمٛم٧م قم٤مم  (1)

تح سمٕمد إؾمَلم زوضمٝم٤م أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م وم٠مىمرمه٤م رؾمقل الِل اًمٗم

  قمغم ٟمٙم٤مطمٝمَم، ويم٤مٟم٧م اُمرأة هل٤م ٟمٗمس وأٟمٗم٦م، ؿمٝمدت أطمد يم٤مومرة، يمَم

. ؿمٝمدت ُمٕمريم٦م اًمػمُمقك سمٕمد إؾمَلُمٝم٤م وشمقومٞم٧م ذم ظمَلوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 .923اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

: اًمّم٤مْلل: 552ص ،2ج : اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،٤571مزي صاًمقاىمدي:اعمٖم (2)

 .380ص ،5ج ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،
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ـــ٤مرق ـــ٤مت ـم ــــ سمٜم  ٟمح

 

ــــٟمٛم  ــــٜمَمرق ل ـِم ــــغم اًم قم
(2)

 

 إن شم٘مٌٚمــــــقا ٟمٕمــــــ٤مٟمؼ 

 

ـــــــــــــدسمر ٟمٗمـــــــــــــ٤مرق   أو شم

ؼـــــــــر واُمـــــــــراق همٞمــــــــــوم 
(1)

 

ووىمٗم٧م هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم، واًمٜمًقة اًمَليت ُمٕمٝم٤م ُمـ ٟم٤ًمء اعمنميملم 

وُمٜمٝمؿ محزة ُمع  حيروـ قمغم اًم٘مت٤مل وٟم٥ًم هلـ اًمتٛمثٞمؾ سمجث٨م اًمِمٝمداء

قمٚمٞمٝم٤م ومم٤م ٟم٥ًم هل٤م ُمـ يٕمتٛمد أن إظم٤ٌمر ذم ذًمؽ ًمٞمس هل٤م أؾم٤مٟمٞمد 

 اًمِمٕمر ىمقهل٤م:

ــــدر ــــقم سم ــــ٤ميمؿ سمٞم ـــــ ضمزيٜم  ٟمح

 

 واْلرب سمٕمد اْلرب ذات ؾمٕمر 

ــ٦م    زم ُمـــ صــؼمُمــ٤م يمــ٤من قمـــ قمتٌ

 

ــــــفِ ظِمـــــ أَ َٓ وَ    يرِ ْٙمــــــسمِ وَ  ل وقَمٛمِّ

ــذري  ــٞم٧م ٟم ــ وىمْم  ؿمــٗمٞم٧م ٟمٗمز

 

 ؿمٗمٞم٧م وطمٌم همٚمٞمؾ صدري 

ـــٙم  ـــغم رومِم ـــ قم ـــ قمُ وطمٌم  يرِ ْٛم

 

ــطَم   ــِرم أَ تَّ ــٔمُ قمْ ك شم ــل ذِم ِٛم يؼْمِ  ىَم
(3)

 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أي وؾم٤مدة، وهل سمْمؿ اًمٜمقن واًمراء وسمٙمنمه٤م، وسمٖمػمه٤م،  "اؿمؽمي٧م ٟمٛمرىمف"اًمٜمَمرق:  (1)

 ومجٕمٝم٤م: ٟمَمرق وُمٜمف طمدي٨م هٜمد يقم أطمد: 

 ٟمٛمٌم قمغم اًمٜمَمرق   ٟمحـ سمٜم٤مت ـم٤مرق  

: 118، ص5سمـ إصمػم: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر، سم٤مب اًمٜمقن ُمع اعمٞمؿ، جا 

 .1761اًمٗمػموز آسم٤مدي: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ص

 .61ص ،3ج اًمقاُمؼ: اعمح٥م. اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)

 .79ص ،3ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)
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وىمد ذح الِل صدره٤م ًمإلؾمَلم يقم ومتح ُمٙم٦م قمٜمدُم٤م أقمٚمـ 

طمٞم٨م اضمتٛمع اًمٜم٤مس سمٛمٙم٦م ًمٌٞمٕم٦م  ،اًمٕمٗمق اًمٕم٤مم اًمرؾمقل 

 ٤مل اًمرؾمقل الِل قمغم اإلؾمَلم وسمٕمد أن سم٤ميع ااًمرضمرؾمقل 

 سم٤ميع اًمٜم٤ًمء ومج٤مء وومدهـ وم٠مؾمٚمٛمـ وسم٤ميٕمـ رؾمقل الِل 

وىم٤مل:  ُمـ سمٞمٜمٝمـ: هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم وقمرومٝم٤م رؾمقل الِل  ويم٤من

إٟمؽ هلٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم، وم٘م٤مًم٧م: أٟم٤م هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم، وم٤مقمػ قمَم ؾمٚمػ قمٗم٤م 

الِل قمٜمؽ
(2)

ومٕمٗم٤م .
 

 .قمٜمٝم٤م رؾمقل الِل 

، ُم٤م يم٤من وىم٤مًم٧م هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم سمٕمد ذًمؽ ًمٚمرؾمقل 

قمغم فمٝمر إرض ُمـ أهؾ ظم٤ٌمء
(1)

٤ٌَمِئَؽ   قا ُمـ أهؾ ظِم ، أطم٥م إزمَّ أن َيذًمُّ

وا ُمـ   أطم٥مُّ إزمَّ أن َيِٕمزُّ
ٍ
ٌََح اًمٞمقَم قمغم فَمٝمر إرض أهُؾ ظِم٤ٌمء صمؿَّ ُم٤م أص

أهؾ ظِم٤ٌمِئؽ، ىم٤مل: وأيْم٤ًم واًمذي ٟمٗمز سمٞمده
(3)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: 62ص ،3ج ك،: اًمٓمؼمي: شم٤مريخ اًمرؾمؾ واعمٚمق571اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي ص (1)

 .381-380ص ،5ج اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى اًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،

ظم٤ٌمء: سمٙمن اعمٕمجٛم٦م وختٗمٞمػ اعمقطمدة ُمع اعمدهل ظمٞمٛم٦م ُمـ وسمرأ وصقف صمؿ أـمٚم٘م٧م  (2)

قمغم اًمٌٞم٧م يمٞمػ ُم٤م يم٤من. اسمـ طمجر: ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب 

 .179، ص7ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر، سم٤مب ذيمر هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم، ج

اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر، سم٤مب ذيمر هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم سمـ  (3)

 (.3825، ح)208ص ،3ج رسمٞمٕم٦م،
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ومنقم٤من ُم٤م حتقل اًمٙمٗمر إمم اإليَمن واًمٌٖمض إمم حم٦ٌم وُمقدة، وٓ 

 يٙمقن ذًمؽ إٓ سمت٠مصمػم قمٔمٞمؿ رائع ُمـ طمٌٞمٌٜم٤م وؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

ه وصٗمحف اًمٜمٌٞمؾ أن يَلُمس هذه اًم٘مٚمقب ويزيؾ ُم٤م اًمذي اؾمتٓم٤مع سمٕمٗمق

قمٚمؼ هب٤م ُمـ ؿمقائ٥م اًمٙمٗمر واْل٘مد اًمدوملم طمتك أقمٚمٜم٧م شمٚمؽ اًمٜمٗمقس 

إؾمَلُمٝم٤م وحمٌتٝم٤م ومَم أروقمف ُمـ ؾمٚمقك أظمَلىمل مجٞمؾ اٟمٗمرد سمف ؾمٞمد 

 اًمٌنم صٚمقات الِل قمٚمٞمف وؾمَلُمف.

 5- ٛدـــــــــٔ األضـــاز بــٖب((22)): 

ذم ؾمٗمٝم٤مء  لِل هق اًمذي قمرض ًمزيٜم٥م سمٜم٧م رؾمقل ا

قمٝم٤م ه٤ٌمر ُمـ ىمريش، طملم سمٕم٨م هب٤م أسمق اًمٕم٤مص زوضمٝم٤م إمم اعمديٜم٦م ومروَّ 

سم٤مًمرُمح وهل ذم هقدضمٝم٤م ويم٤مٟم٧م طم٤مُمًَل، ومٚمَم روقم٧م ـمرطم٧م ُم٤م ذم 

سمٓمٜمٝم٤م
(1)

إن وضمدشمؿ ه٤ٌمرًا وم٠مطمرىمقه »: وم٘م٤مل رؾمقل الِل  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ه٤ٌمر سمـ إؾمقد سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م اسمـ أؾمد سمـ قمٌداًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرر إؾمدي،  (1)

أؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح، وطمًـ إؾمَلُمف، اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م 

 .734إصح٤مب ص

 .577ص ،3ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)



 

 267 

شسم٤مًمٜم٤مر صمؿ ىم٤مل: اىمتٚمقه وم٢مٟمف ٓ يٕمذب سم٤مًمٜم٤مر إٓ رب اًمٜم٤مر
 (2)

. 

 سمـ ػمًمقاىمدي ىمّم٦م إؾمَلُمف قمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ضمٌوىمد وصػ ا

ذم  ُمٓمٕمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم ُمع اًمٜمٌل 

ُمـ اجلٕمراٟم٦م، ومٓمٚمع ه٤ٌمر سمـ إؾمقد ُمـ سم٤مب رؾمقل  فأصح٤مسمف ُمٜمٍموم

ومٚمَم ٟمٔمر اًم٘مقم إًمٞمف ىم٤مًمقا: ي٤م الِل 
 

رؾمقل الِل ه٤ٌمر سمـ 

٘مقم : ىمد رأيتف، وم٠مراد سمٕمض اًمإؾمقد، ىم٤مل رؾمقل الِل 

 أن أضمٚمس. اًم٘مٞم٤مم إًمٞمف، وم٠مؿم٤مر اًمٜمٌل 

ووىمػ ه٤ٌمر، وم٘م٤مل اًمًَلم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل الِل، إين أؿمٝمد أن ٓ 

إًمف إٓ الِل، وأٟمؽ رؾمقل الِل، وًم٘مد هرسم٧م ُمٜمؽ ذم اًمٌَلد وأردت 

اًمٚمحقق سم٤مٕقم٤مضمؿ، صمؿ ذيمرت قم٤مئدشمؽ وومْمٚمؽ وسمرك وصٗمحؽ 

سمؽ،   قمٛمـ ضمٝمؾ قمٚمٞمؽ، ويمٜم٤م ي٤م رؾمقل الِل أهؾ ذك ومٝمداٟم٤م الِل

وأٟم٘مذٟم٤م ُمـ اهلٚمٙم٦م وم٤مصٗمح قمـ ضمٝمكم، وقمَم يم٤من يٌٚمٖمؽ قمٜمل، وم٢مين ُم٘مر 

ىمد  »: سمًقء، ومٕمغم، ُمٕمؽمف سمذٟمٌل، وم٘م٤مل رؾمقل الِل 

قمٗمقت قمٜمؽ، وىمد أطمًـ الِل سمؽ طمٞم٨م هداك ًمإلؾمَلم واإلؾمَلم 

شجي٥م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف 
(1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 605ص ،2ج اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ٓ يٕمذب سمٕمذاب الِل، (1)

 (.149ح)

، 400ص ،1ج ، اعم٘مريزي، إُمت٤مع إؾمَمع،576-575اًمقاىمدي، اعمٖم٤مزي ص (2)

 .340ص ،5ج اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،
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إٟمف قمٗمق ٟمٌقي وصؾ إمم أقمغم درضم٤مشمف ومٝمذا ه٤ٌمر سمـ إؾمقد 

ُم١ًموًٓ قمـ ُم٤م طمدث ًمزيٜم٥م طملم ضهب٤م سم٤مًمرُمح، طمتك  اًمذي يٕمتؼم

أؾم٘مٓم٧م ضمٜمٞمٜمٝم٤م، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف وإهدار دُمف إٓ أٟمف 

  ارشم٘مك ذم أقمغم درضم٤مت اًمٕمٗمق واًمت٤ًمُمح واًمّمٗمح قمـ ُم٤م

ويم٤مٟم٧م ، ٜمتف زيٜم٥م سمأىمدم قمٚمٞمف ه٤ٌمر ُمـ ذٟم٥م ؿمٜمٞمع ذم طمؼ ا

وٟمدُمف قمغم ُم٤م  ،اعمٕم٤مُمٚم٦م اْل٤مٟمٞم٦م إؾمَلم ه٤ٌمر سمـ إؾمقد اًمٜمتٞمج٦م ًمتٚمؽ

واإلؾمَلم  ،ًمإلؾمَلم وذح صدرهالِل ومٕمٚمف ٟمدُم٤ًم ؿمديدًا، وىمد هداه 

ذًمؽ ًمٞمٓمٛمئـ ىمٚمٌف و جي٥م ُم٤م ىمٌٚمف يمَم ووح ًمف رؾمقل الِل 

 ويذه٥م قمٜمف اخلقف ُمـ شمٌٕم٦م ُم٤م قمٛمؾ ذم ضمٝمٚمف ويمٗمره.

 6-  ايعفٛ عٔ ٚحػٞ قاتٌ محص٠ بٔ عبد املطًب: 

ة ُمـ يقم أطمد إص٤مسم٤مت يمثػم ًم٘مد أصٞم٥م رؾمقل الِل 

قا وضمٝمف اًمنميػ، ويمنوا رسم٤مقمٞمتف ذم ذًمؽ  أقمدائف اًمٚمئ٤مم، طمٞم٨م ؿمجَّ

وُمع ذًمؽ راوده أصح٤مسمف أن  سم٠ميب وأُمل واًمٞمقم، سمٜمٗمز هق 

٤مٟم٤ًم، وًمٙمٜمل سمٕمث٧م داقمٞم٤ًم  »يدقمق الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل:  إين مل أسمٕم٨م ًمٕمَّ

شورمح٦م، اًمٚمٝمؿ اهد ىمقُمل وم٢مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن 
(2)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد، وأصٚمف ذم  214ص ،3ج ، دٓئؾ اًمٜمٌقة،اًمٌٞمٝم٘مل (1)

، وُمًٚمؿ ذم 214ص ،4ج اًمّمحٞمحلم، اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ،

يم٠مين »ىم٤مل:  ( ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 1792اجلٝم٤مد، سم٤مب همزوة أطمد سمرىمؿ )

حيٙمل ٟمٌٞم٤ًم ُمـ إٟمٌٞم٤مء وضسمف ىمقُمف، وم٠مدُمقه وهق  أٟمٔمر إمم رؾمقل الِل 

 .شاًمدم قمـ وضمٝمف وي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن يٛمًح
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 اًمٞمقم يم٤من اؾمتِمٝم٤مد قمٛمف محزة سمـوإدهك وإُمر ذم ذًمؽ 

ٓمٚم٥مقمٌداعم
(2)

أؿمؼ قمغم ٟمٗمس رؾمقل  وم٢مٟمفووىمقومف قمغم ضمثتف وىمد ىمتؾ  

٤م أص٤مسمف طمٞم٨م ىمتٚمف وطمٌمممالِل 
(1)

ُمقمم ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ، سمؾ وُمثٚمقا سمف  

  طمٞم٨م ىمٓمٕمقا يمٌده وأٟمٗمف، وىمٓمٕمقا أذٟمٞمف، وسم٘مروا سمٓمٜمف، وعمـ٤َّم

ّؾ سمف محزة ىمتٞمًَل سمٙمك وقمٜمدُم٤م رأى ُم٤م ُمث رأى اًمٜمٌل 

ؿمٝمؼ
(3)(6)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يم٤من ي٘م٤مل ًمف: أؾمد الِل، وأؾمد  محزة سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ قمؿ اًمٜمٌل  (1)

رؾمقل الِل، يٙمٜمك: أسم٤م قمَمرة وأسم٤م يٕمغم، أؾمٚمؿ ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمٌٕم٨م، ويم٤من أظم٤م 

أسمغم ومٞمٝم٤م سمَلًء ُمـ اًمرو٤مقم٦م أروٕمتٝمَم صمقي٦ٌم، وؿمٝمد سمدرًا و رؾمقل الِل 

طمًٜم٤ًم، وؿمٝمد أطمد سمٕمد سمدر وم٘متؾ ؿمٝمٞمدًا ىمتٚمف وطمٌم سمـ طمرب اْلٌٌم ُمقمم ضمٌػم سمـ 

 .203ُمٓمٕمؿ سمـ قمدي. اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

وطمٌم سمـ طمرب اْلٌٌم، ُمقمم ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ سمـ قمدي، يٙمٜمك: أسم٤م دؾمٛم٦م وهق  (2)

يقم أطمد، ويم٤من يقُمئذ وطمٌم  ٜمٌل اًمذي ىمتؾ محزة سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م قمؿ اًم

يم٤مومرًا، اؾمتخٗمك ًمف ظمٚمػ طمجر، صمؿ رُم٤مه سمحرسم٦م يم٤مٟم٧م ُمٕمف، ويم٤من يرُمل رُمل اْلٌِم٦م 

ومَل يٙم٤مد خيٓمئ، واؾمتِمٝمد محزة طمٞمٜمئذ، صمؿ أؾمٚمؿ وطمٌم سمٕمد أظمذ اًمٓم٤مئػ، وؿمٝمد 

اًمٞمَمُم٦م ورُمل ُمًٞمٚمٛم٦م سمحرسمتف اًمتل ىمتؾ هب٤م محزة وم٘متٚمف. اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب 

 .749ُمٕمروم٦م إصح٤مب، صذم 

َد اًمٌٙم٤مء  (3) ؿمٝمؼ: يمٛمتع وضب وؾمٛمع، ؿمٝمٞم٘م٤ًم وؿُمٝم٤مىم٤ًم، سم٤مًمْمؿ، وشمِمٝم٤مىم٤ًم، سم٤مًمٗمتح: شمردَّ

 .945ذم صدره. اًمٗمػموز آسم٤مدي، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ص

 .749اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص (4)
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ٞم٦م اجل٤ٌمسمرة صيقم اًمٗمتح اًمٕمٔمٞمؿ، وىمٌض قمغم ٟم٤مُمٜمٝمؿ وأُمٙمٜمف الِل 

 ؿ ويم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ وطمٌم سمـ طمرب.٤مئٝماًمٓمٖم٤مة، اًمذيـ أُمر سم٢مهدار دُم

وىمد أومرد اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف
(2)

سم٤مسم٤ًم أؾمَمه )سم٤مب ىمتؾ محزة  

). 

سمـ قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري ىم٤مل: ظمرضم٧م  وضم٤مء ومٞمف قمـ ضمٕمٗمر

 سمـ قمدي سمـ اخلٞم٤مر، ومٚمَم ىمدُمٜم٤م محص، ىم٤مل زم قمٌٞمد الِل: هؾ ُمع قمٌٞمد الِل

ًمؽ ذم وطمٌم ٟم٠ًمًمف قمـ ىمتؾ محزة؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ... إن محزة ىمتؾ ـُمَٕمٞمٛم٦م 

ـَ قَمِدّي سمـ اخِلٞم٤مر سم
(1)

ٌَػُم سمـ ُُمٓمٕمؿ: إن ىمتٚم٧م   سمٌدٍر، وم٘م٤مل زم ُمقٓي ضُم

محزة سمٕمٛمل وم٠مٟم٧م طُمر، ىم٤مل: ظمرضم٧م ُمع اًمٜم٤مس إمم اًم٘مت٤مل، ومٚمَم 

٘مت٤مل ظمرج ؾم٤ٌمعاصٓمٗمقا ًمٚم
(3)

وم٘م٤مل: هؾ ُمـ ُُم٤ٌمرز؟ ىم٤مل: وَمَخرَج إًمٞمف  

ٌُُٔمقرقمٌداعم محزُة سمـ ٓمَِّٚم٥ِم وم٘م٤مل: ي٤م ؾِم٤ٌمُع، ي٤م اسمـ أم أٟمَمر ُُم٘مٓمٕم٦م اًم
(6)

 ،

؟ ىم٤مل: صمؿَّ ؿمدَّ قمٚمٞمف ومٙم٤من يم٠مُمس أحُت٤مّد الِل ورؾمقًَمف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 306ص ،3ج ،اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ىمتؾ محزة  (1)

 (.4072ح)

 مل أضمده. (2)

هق ؾم٤ٌمع سمـ قمٌداًمٕمزى اخلزاقمل، وأُمف أم أٟمّم٤مر ويم٤مٟم٧م ختتـ اًمٜم٤ًمء سمٛمٙم٦م،  (3)

 306ص ،3ج ،اًمٌخ٤مري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ىمتؾ محزة 

 (.4072ح)

ُم٘مٓمٕم٦م اًمٌٔمقر: أي اًمتل ختتـ اًمٜم٤ًمء، واًمٕمرب شم٘مقل ذًمؽ ذم ُمٕمرض اًمذم واًمِمتؿ.  (4)

 (..4072ح) 307ص ،3ج ر ٟمٗمًف،اعمّمد
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اًمّذاه٥م
(2)

، ىم٤مل: ويمٛمٜم٧م ْلٛمزة حت٧م صخرة، ومٚمَمَّ دٟم٤م ُمٜمل رُمٞمتف 

ٕمٝم٤م ذم صمٜمتفسمحرسمتل، وم٠مو
(1)

، طمتك ظمرضم٧م ُمـ سملم وريمٞمف، ىم٤مل: ومٙم٤من 

ذاك اًمٕمٝمد سمف. ومٚمَم رضمع اًمٜم٤مس رضمٕم٧م ُمٕمٝمؿ، وم٠مىمٛم٧م سمٛمٙم٦م طمتك ومِم٤م 

ومٞمٝم٤م
 

اإلؾمَلم، صمؿ ظمرضم٧م إمم اًمٓم٤مئػ، وم٠مرؾمٚمقا إمم رؾمقل الِل 

 ؾُمؾ رؾمًَل، وم٘مٞمؾ زم: إٟمف ٓ ََيٞم٩ُم اًمرُّ
(3)

، ىم٤مل: وَمَخَرضْم٧ُم 

ومٚمَم رآين ىم٤مل: أٟم٧م  ُمٕمٝمؿ طمتَّك ىمدُم٧م قمغم رؾمقل الِل 

ىمٚم٧م: شأٟم٧م ىَمَتْٚم٧َم محزة  »وطْمٌِم؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: 
 

ىمد يم٤من َُمـ إُِمر 

 ىم٤مل: ؟تٓمٞمُع أْن شُمَٖمٞم٥ِّم وضمَٝمَؽ قمٜمّلُم٤م سَمَٚمَٖمَؽ، ىم٤مل: ومٝمؾ شمً
 

ومخرضم٧م
(6)

. 

 ومٝمذا ُمقىمػ يتٌلم ًمٜم٤م ومٞمف يمٞمػ يم٤من رؾمقل الِل 

 يٚم٘مك طمٚمؿ وقمٗمق هذا اًمذي ذا؟ سمؾ أّي يٙمٔمؿ همٞمٔمف وم٠مي يمٔمؿ ًمٚمٖمٞمظ ه

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،3ج يم٠مُمس اًمذاه٥م: يمٜم٤مي٦م قمـ ىمتٚمف، أي ىمتٚمف ومٚمحؼ سم٤معم٤ميض،اعمّمدر ٟمٗمًف، (1)

 (.4072، ح)307ص

، 307ص ،3ج صمٜمتف: أي قم٤مٟمتف، وىمٞمؾ: ُم٤م سملم اًمنة واًمٕم٤مٟم٦م، اعمّمدر ٟمٗمًف، (2)

، 1(: اسمـ إصمػم: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر، سم٤مب اًمث٤مء ُمع اًمٜمقن، ج4072ح)

 224ص

، 307ص ،3ج ٓ َيٞم٩م اًمرؾمؾ: أي ٓ يزقمجٝمؿ وٓ يٜم٤مهلؿ سمٛمٙمروه، اعمّمدر ٟمٗمًف، (3)

 (.4072ح)

 306ص ،3ج ،اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ىمتؾ محزة  (4)

: اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى 64ص ،3ج (: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،4073ح)

 .320-319ص ،4ج واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد،
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ىم٤مشمؾ قمٛمف إصمػم وصدي٘مف اًمٜمّمػم، وذيٙمف  سمف رؾمقل الِل 

سمؾ  :ىم٤مدرًا قمغم أن يث٠مر ًمٕمٛمف ذم اجلٝم٤مد ويم٤من رؾمقل الِل 

 يم٤من يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام يٜمتٔمر إؿم٤مرة ُمـ رؾمقل الِل 

ًمٙمـ رؾمقل الِل  ومٞم٘متؾ هب٤م وطمٌم ًمٞمتِمٗمك همٞمظ ٟمٌٞمف حمٛمد 

 هذا سمٞم٤من ُٕمتف أن  قمٗمك قمٜمف اسمتٖم٤مء وضمف الِل شمٕم٤ممم، وذم

شمتٕمٚمؿ اًمٕمٗمق واًمّمٗمح اجلٛمٞمؾ اًمذي يم٤من ُمـ أهؿ آصم٤مره إؾمَلم وطمٌم 

سمـ طمرب اًمذي ىمتؾ سمحرسمتف اًمتل ىمتؾ هب٤م محزة ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب
(2)

ذ  

قم٤ٌمد الِل ويم٤من ي٘مقل: ىمتٚم٧م سمحرسمتل هذه ظمػم اًمٜم٤مس وذ اًمٜم٤مس
(1)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب: ُمًٞمٚمٛم٦م سمـ صمَمُم٦م سمـ يمٌػم سمـ طمٌٞم٥م اْلٜمٗمل اًمقائكم، أسمق ؿم٤مُم٦م،  (1)

ُمتٜمٌئ، ُمـ اعمٕمٛمريـ، وذم إُمث٤مل )أيمذب ُمـ ُمًٞمٚمٛم٦م(، وًمد وٟمِم٠م سم٤مًمٞمَمُم٦م، ذم اًم٘مري٦م 

اعمًَمه اًمٞمقم سم٤مجلٌٞمٚم٦م، سم٘مرب )اًمٕمٞمٞمٜم٦م( سمقادي طمٜمٞمٗم٦م، ذم ٟمجد، وشمٚم٘م٥م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م 

سمرمح٤من اًمٞمَمُم٦م، وأظمذ يٓمقف ذم دي٤مر اًمٕمرب واًمٕمجؿ يتٕمٚمؿ سم٤مًمرمحـ، وقُمرف 

إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل يًتٓمٞمع هب٤م اؾمتٖمٗم٤مل اًمٜم٤مس واؾمتجرارهؿ جل٤مٟمٌف، ويم٤من ُمًٞمٚمٛم٦م 

يدقمل اًمٜمٌقة ورؾمقل الِل سمٛمٙم٦م، وظمٚمص اعمًٚمٛمقن إمم ُمًٞمٚمٛم٦م ًمٕمٜمف الِل ذم زُمـ أيب 

وم٠مص٤مسمف، إذ ىمتٚمف وطمٌم سمـ طمرب ُمقمم ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ سمحرسمتف  سمٙمر اًمّمديؼ 

وظمرضم٧م ُمـ اجل٤مٟم٥م أظمر وؾم٤مرع إًمٞمف أسمق دضم٤مٟم٦م ؾمَمك سمـ ظمرؿم٦م وميسمف سم٤مًمًٞمػ 

ومً٘مط. اًمّمَليب: اإلٟمنماح ورومع اًمْمٞمؼ ذم ؾمػمة أيب سمٙمر اًمّمديؼ، )دار اًمتقزيع، 

 .272م(، ص2002هـ/1423اًم٘م٤مهرة، 

 .749اسمـ قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص (2)
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 ٖذاٙ َٔ ايػعسا٤َٔ ايعفٛ عٔ بعض  املطًب ايسابع:

 ًمِمٕمراء ُمـ اًمٙمٗم٤مر ىمد أًمٌقا قمغم رؾمقل الِل يم٤من ا

وقمغم اإلؾمَلم واعمًٚمٛملم ًمٙمـ قمددًا ُمٜمٝمؿ شمراضمع عمـ٤َّم اٟمتنم اإلؾمَلم. 

إلقمَلن إؾمَلُمٝمؿ  وٓ همرو أن يٗمد اًمِمٕمراء قمغم اًمرؾمقل 

وأظمَلىمف اًمًٛمح٦م، واٟمتّم٤مرات  وشمقسمتٝمؿ، وم٢من قمٗمق اًمٜمٌل 

د قمغم رؾمقل الِل اعمًٚمٛملم اعمًتٛمرة يمؾ ذًمؽ دومع اًمِمٕمراء إمم اًمقومق

  ،ٕمٚمٛمٝمؿ سم٠مظمَلىمف وقمٗمقه وشم٤ًمحمف ًموإقمَلن اًمتقسم٦م سملم يديف

 .ُمع ُمـ يرضمك إؾمَلُمف أو ي٠ميت ُمًٚمًَم 

 واختذ ه١مٓء اًمِمٕمر وؾمٞمٚم٦م ًمٚمقومقد قمغم اًمرؾمقل 

وآقمتذار إًمٞمف، ومٛمدطمقا اًمدقمقة وأٟمّم٤مره٤م وذُمقا اجل٤مهٚمٞم٦م وأُمقره٤م 

ُمٜمٝمؿ ُمـ قمداء  ذم أؾمٚمقب ُم٘م٤مرٟم٦م واوح٦م، وٟمدم طمزيـ قمغم ُم٤م يم٤من

ودقمقشمف ًمٚمرؾمقل 
(2)

. 

سمٕمد ومتح  وُمـ اًمِمٕمراء اًمقاومديـ قمغم رؾمقل الِل 

 ُمٙم٦م:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمِمٕمر ودوره اًمدقمقي، )رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، يمٚمٞم٦م اًمدقمقة  اٟمٔمر: قمٌدالِل اًمٗم٤مًمح، (1)

 .100واإلقمَلم، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمَلُمٞم٦م(، ص
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 1-٣عبد اهلل بٔ ايصبعس (2): 

ويم٤من ىمد هرب إمم ٟمجران
(1)

، ومٝمج٤مه طم٤ًمن صم٤مسم٧م سمٌٞم٧م واطمد ُم٤م 

زاد قمٚمٞمف
(3)

: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هققمٌدالِل سمـ اًمزسمٕمرى سمـ ىمٞمس سمـ قمدي سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؿ، اًم٘مرر، اًمًٝمٛمل،  (1)

اًمِم٤مقمر، أُمف قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م قمٌدالِل سمـ قمٛمرو سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ مجح، يم٤من ُمـ أؿمد 

وقمغم أصح٤مسمف سمٚم٤ًمٟمف وٟمٗمًف، ويم٤من ُمـ أؿمٕمر  رؾمقل الِل اًمٜم٤مس قمغم 

سمـ صم٤مسم٧م  اًمٜم٤مس وأسمٚمٖمٝمؿ، أؿمٕمر ىمريش ىم٤مـم٦ٌم، وأسمرقمٝمؿ ؿمٕمرًا، يم٤من َي٤مضمل طم٤ًمن

ويمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، صمؿ أؾمٚمؿ قمٌدالِل سمـ اًمزسمٕمرى سمٕمد أن هرب يقم اًمٗمتح إمم ٟمجران، 

ٓؾمتٞمٕم٤مب ذم سمـ صم٤مسم٧م سمٌٞم٧م واطمد ُم٤م زاد قمٚمٞمف. اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، ا ومرُم٤مه طم٤ًمن

 .450ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

ٟمجران: قمغم وزن ومٕمَلن، وهل ُمديٜم٦م قمري٘م٦م قمروم٧م ُمٜمذ أن قمرف ًمٚمٕمرب شم٤مريخ،  (2)

شمتٙمقن ُمـ جمٛمققم٦م ُمدن صٖمػمة ذم واٍد واطمد، وًمذا ومٙمٚمَم اٟمدصمرت ُمديٜم٦م ُمـ شمٚمؽ 

اعمدن محٚم٧م إظمرى اؾمؿ ٟمجران، وهل واٍد يمٌػم يمثػم اعمٞم٤مه واًمزرع، يًٞمؾ ُمـ اًمناة 

طمتك يّم٥م ذم اًمرسمع اخل٤مزم، وشم٘مع قمغم اًمٓمريؼ سملم صٕمدة وأهب٤م، قمغم ىمراسم٦م  ذىم٤مً 

( أيمٞم٤مل ضمٜمقب ذىمل ُمٙم٦م، ذم اجلٝم٦م اًمنمىمٞم٦م ُمـ اًمناة، وشمرسمٓمٝم٤م سمٙمؾ ُمـ 910)

ـمريؼ ُمٕمٌدة، وهل٤م ُمٓم٤مر، وومٞمٝم٤م آصم٤مر  -ذم اًمرسمع اخل٤مزم-ُمٙم٦م واًمري٤مض وذورى 

٤من ىمقم أهٚمٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وصدر أمهٝم٤م ُمديٜم٦م إظمدود وُم٤م يم٤م يٕمرف سمٙمٕم٦ٌم ٟمجران، يم

اإلؾمَلم سمٜمق اْل٤مرث سمـ يمٕم٥م ُمـ ُمذطم٩م، وىمقام أهٚمٝم٤م اًمٞمقم ىمٌٞمٚم٦م ي٤مم اهلٛمداٟمٞم٦م، وهل٤م 

ذيمر يمثػم ذم اًمًػمة. اًمٌَلدي، قم٤مشمؼ همٞم٨م، ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، 

 .314ص

 .354ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)
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 ـ َرضُمًَل َأطَمٚمََّؽ سمٖمْمفُ ُمَ َٓ شمْٕمدِ 

 

ـــذَّ   ـــٞمٍش َأطَم ـــَران ذم قَم َٟمْج
(2)

ـــٞمؿ   ًمئ

 
ؿمٕمر طم٤ًمن شم٠مصمر، صمؿ ىمرر اًمقومقد قمغم  اًمزسمٕمرىومٚمَم ضم٤مء اسمـ  

وهق  ، طمتك ضم٤مء رؾمقل الِل رؾمقل الِل 

هذا اسمـ  »إًمٞمف ىم٤مل:  س ذم أصح٤مسمف ومٚمَم ٟمٔمر رؾمقل الِل ًمضم٤م

، وُمٕمف وضمف ومٞمف ٟمقر اإلؾمَلم، ومٚمَم وىمػ قمغم رؾمقل الِل اًمزسمٕمرى

  َف إٓ الِل ؿمٝمدت أن ٓ إًم قلِ ؾُم رَ  ْي ىم٤مل: اًمًَلم قمٚمٞمٙمؿ أ

الِل، وأٟمؽ قمٌده ورؾمقًمف، واْلٛمد لِل اًمذي هداين ًمإلؾمَلم ًم٘مد 

قم٤مديتؽ وأضمٚم٧ٌم قمٚمٞمؽ، وريم٧ٌم اًمٗمرس واًمٌٕمػم، وُمِمٞم٧م قمغم ىمدُمل 

ذم قمداوشمؽ، صمؿ هرسم٧م ُمٜمؽ إمم ٟمجران، وأٟم٤م أريد أٓ أىمرب اإلؾمَلم 

وذيمرت ُم٤م يمٜم٧م  ،سمخػم وم٠مًم٘م٤مه ذم ىمٚمٌل وطمٌٌف إزمَّ   الِل ينأسمدًا، صمؿ أراد

ـ اًمْمَلًم٦م، واشم٤ٌمع ُم٤مٓ يٜمٗمع ذا قم٘مؾ ُمـ طمجر يٕمٌد، ويذسمح ًمف ٓ ومٞمف ُم

اْلٛمد  »: ٘م٤مل رؾمقل الِل وميدري ُمـ قمٌده وُمـ ٓ يٕمٌده، 

شلِل اًمذي هداك ًمإلؾمَلم إن اإلؾمَلم جُي٥ّم َُم٤م يم٤من ىمٌٚمف 
(1)

. 

 صمؿ أٟمِمد:

ـــؽ إن ًمًـــ٤مين  ـــقل اعمٚمٞم ـــ٤م رؾم  ي

 

راشمؼ 
(3)

ُم٤م ومت٘م٧م 
(2)

إذ َأَٟم٤م سُمقرُ  
(1)

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: اًم٘مٚمٞمؾ  (1) اعمٜم٘مٓمع وىمد جيقز أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه ذم قمٞمش ًمئٞمؿ ضمدًا.  اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة َأطَمذَّ

 .354، ص4ج اًمٜمٌقي٦م،

 .313ص ،3ج : اٟمٔمر: اسمـ يمثػم، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،570اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (2)

ڱ ڱ )اًمراشمؼ: اًم٤ًمد، شم٘مقل: رشم٘م٧م اًمٌمء، إذا ؾمددشمف. وىم٤مل شمٕم٤ممم:  (3)

 . 354ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،.( ڱ
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إذ ُأسم٤مدي
(3)

اًمِمٞمٓم٤من ذم ؾمٜمـ 
(6)

 

 اًمٖمل

 

 

 

ـــــقر  ـــــف ُمثٌ وُمــــــ ُمـــــ٤مل ُمٞمٚم
(5)

 

ـــريب  ـــ٤مم ًم ـــؿ واًمٕمٔم ــــ اًمٚمح  آُم

 

 صمـــؿ ىمٚمٌـــل اًمِمـــٝمٞمد أٟمـــ٧م اًمٜمـــذير  

ـــ٤م   ـــؿَّ طَمٞمَّ ـــر صم ـــؽ زاضم ـــل قمٜم  إٟمٜم

 

ُمـــــ ًمــــ١مي ويمٚمٝمــــؿ ُمٖمــــرور 
(4)

 

 

وٟمَلطمظ أن ؿمٕمره متٚم١مه اًمٕم٤مـمٗم٦م اًمّم٤مدىم٦م اجلٞم٤مؿم٦م اعم١مصمرة، يٕمٚمـ 

ٞمَم ُم٣م، ويّمػ طم٤مًمف طملم ومٞمف اًمتقسم٦م وإؾمك قمغم قمدائف ًمٚمدقمقة وم

ذاك سم٢مشم٤ٌمع اًمِمٞمٓم٤من واجلري ظمٚمػ ؾمٜمـ اًمٖمل، صمؿ يٕمٚمـ شمٖمٚمٖمؾ 

اإلؾمَلم ذم يمٞم٤مٟمف، وؾمٕم٤مدشمف سمذًمؽ وإىمرار ىمٚمٌف سمٙمؾ ُم٤م أشمك سمف اًمٜمٌل 

(7)
. 

سم٤مًمٌٞم٤من ًمف أن اإلؾمَلم جي٥م ُم٤م  وىمد طمرص اًمٜمٌل 

ن ومٞمف ويٌدأ طمٞم٤مة ضمديدة ذم فمَلل ٤مىمٌٚمف طمتك يتٜم٤مؾمك اعم٤ميض اًمذي يم

 َلم واًمدقمقة إًمٞمف.اإلؾم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ومت٘م٧م: يٕمٜمل ذم اًمديـ، ومٙمؾ إصمؿ ومتؼ ومتزيؼ، ويمؾ شمقسم٦م رشمؼ، وُمـ أضمؾ ذًمؽ ىمٞمؾ ًمٚمتقسم٦م  (1) =

 . 354ص ،4ج ٟمّمقح، ُمـ ٟمّمح٧م اًمثقاب إذا ظمٓمتف، واًمٜمّم٤مح اخلٞمط. اعمّمدر ٟمٗمًف،

 .354ص ،4ج سمقر: ه٤مًمؽ. ي٘م٤مل: رضمؾ سمقر وسم٤مئر، وىمقم سمقر، اعمّمدر ٟمٗمًف، (2)

 .354ص ،4ج ّمدر ٟمٗمًف،أسم٤مدي: أضم٤مري وأقم٤مرض، اعم (3)

 .354ص ،4ج اًمًٜمـ: وؾمط اًمٓمريؼ، اعمّمدر ٟمٗمًف، (4)

 .354ص ،4ج ُمثٌقر: ه٤مًمؽ. اعمّمدر ٟمٗمًف، (5)

 .354ص ،4ج اعمّمدر ٟمٗمًف، (6)

 .100قمٌد الِل اًمٗم٤مًمح، اًمِمٕمر ودوره اًمدقمقي، ص (7)
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 2- ((22))أبٛ ضفٝإ بٔ احلازخ : 

ٓمٚم٥م اسمـ ه٤مؿمؿ اًم٘مرر قمٌداعم يم٤من أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ اْل٤مرث سمـ

ويم٤من أظم٤م رؾمقل الِل  اهل٤مؿمٛمل، اسمـ قمؿ رؾمقل الِل 

  ًٕم٨م رؾمقل الِل ومٚمَم سمُ  ،ُمـ اًمرو٤مقم٦م، أروٕمتف طمٚمٞمٛم٦م أّي٤مُم٤م

ومٛمٙم٨م قمنميـ ؾمٜم٦م قمدوًا  ،، قم٤مداه وهج٤مه وهج٤م أصح٤مسمف

مل و ،ُم٤ٌمقمدًا ًمإلؾمَلم ؿمديدًا قمغم ُمـ دظمؾ ومٞمف الِل  ًمرؾمقل

، ومٚمَم يتخٚمػ قمـ ُمقوع شمًػم ومٞمف ىمريش ًم٘مت٤مل رؾمقل الِل 

سمٕمد صٚمح اْلديٌٞم٦م وحترك رؾمقل الِل  راَٟمفضب اإلؾمَلم سُمجْ 

  إمم ُمٙم٦م قم٤مم اًمٗمتح ىمذف الِل ذم ىمٚم٥م أيب ؾمٗمٞم٤من اإلؾمَلم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ اْل٤مرث سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م اسمـ ه٤مؿمؿ، اًم٘مرر، اهل٤مؿمٛمل، اسمـ قمؿ  (1)

ُمـ اًمرو٤مقم٦م، وأُمف همزي٦م  ويم٤من أظم٤م رؾمقل الِل  ًمرؾمقل ا

سمٜم٧م ىمٞمس سمـ ـمريػ ُمـ وًمد ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ اسمـ اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م، يم٤من أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ 

اْل٤مرث سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م ُمـ اًمِمٕمراء اعمٓمٌققملم، ويم٤من ىمد ؾمٌؼ ًمف هج٤مؤ ذم رؾمقل الِل 

  :٤مه قم٤مرض طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م سم٘مقًمف  وإيَّ

 أٓ أسمٚمـــــــغ أسمـــــــ٤م ؾمـــــــٗمٞم٤من قمٜمـــــــل

 

ــــــرح اخلٗمــــــ٤مء   ُمٖمٚمٖمٚمــــــ٦م وم٘مــــــد سم

ـــــف  ـــــ٧ُم قمٜم ـــــدًا وم٠مضمٌ ـــــقت حمٛم  هج

 

ـــــــــــزاءُ   ـــــــــــد الِل ذم ذاك اجل  وقمٜم

 
طمٞم٤مء  صمؿ أؾمٚمؿ ومحًـ إؾمَلُمف، ومٞم٘م٤مل: إٟمف ُم٤م رومع رأؾمف إمم رؾمقل الِل   

ُمٙم٦م، وؿمٝمد ُمع  ُمٜمف، ويم٤من إؾمَلُمف قم٤مم اًمٗمتح ىمٌؾ دظمقل رؾمقل الِل 

، اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، رؾمقل الِل ومتح ُمٙم٦م ويقم طمٜملم واًمٓم٤مئػ هق واسمٜمف ضمٕمٗمر

 . 805آؾمتٞمٕم٤مب، ص
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ُمٕمف اسمٜمف ذم اًمٓمريؼ و ومخرج ُمـ ُمٙم٦م ُمٝم٤مضمرًا ومٚم٘مل اًمٜمٌل 

 ضمٕمٗمر سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ُُم٘مٜمٕملم، ومٚمَم اٟمتٝمٞم٤م إًمٞمف ىم٤مٓ:

 اًمًَلم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل الِل، وم٘م٤مل رؾمقل الِل  

. وم٤مٟمتًٌقا ًمف ويمِمٗمقا قمـ وضمقهٝمؿ وىم٤مًمقا: ٟمِمٝمد شاؾْمِٗمروا شَمٕمّرومقا »

أي َُمْٓمَرٍد  »أن ٓ إًمف إٓ الِل وأٟمؽ رؾمقل الِل، وم٘م٤مل رؾمقل الِل: 

ُمتك ـمردشمٜمل ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من؟ ىم٤مل: ٓ شمثري٥م ي٤م أو  ،ـمردشمٜمل ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من

 وىم٤مل رؾمقل الِل  شٓ شمثري٥م ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من»رؾمقل الِل، ىم٤مل: 

 .ش اسمـ قمٛمؽ اًمقوقء واًمًٜم٦م وُرْح سمف إزّم سَمٍمِّ  »ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: 

اًمقوقء صمؿ راح إمم رؾمقل الِل ومّمغم ُمٕمف، وم٠مُمر  ومٕمٚمٛمف قمكم 

ذم اًمٜم٤مس: )أٓ إن  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أن يٜم٤مدي رؾمقل الِل 

الِل ورؾمقًمف ىمد روٞم٤م قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وم٤مْرَوْقا قمٜمف(
(2)

. 

د رؾمقل الِل وومٝمذا اًمذي ؾمٕمك ضم٤مهدًا سم٘مقًمف وومٕمٚمف 

 ي٠ميت ُمًٚمًَم  ُم٤مواًمديـ اًمذي ضم٤مء سمف ُمع ىمراسمتف ٟم٤ًًٌم قمٜمد

يٕمٗمق قمٜمف رؾمقل الِل سمؾ يٕمٚمـ رو٤مء الِل قمٜمف ويٜم٤مدي سمذًمؽ سملم 

ٕصمر ذم ٟمٗمس أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ اْل٤مرث مم٤م يم٤من ًمف قمٔمٞمؿ ا ،اعمًٚمٛملم

وٓ يًتٓمٞمع أن يرومع إًمٞمف سمٍمه، صمؿ يم٤مٟم٧م ًمف  ،ومٞمًتحل ُمـ رؾمقل الِل

ُمقاىمػ ُمنموم٦م ُمـ اًمث٤ٌمت يقم طمٜملم مم٤م ي١ميمد صدق إيَمٟمف وأصمر اعمٕم٤مُمٚم٦م 

 اًمٜمٌقي٦م ذم ٟمٗمًف.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .37ص ،4ج : اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،547اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (1)
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ف ؾمٗمّ ومٞمٝم٤م قمـ قمدائف ًمٚمدقمقة، وَ وأٟمِمد أسمق ؾمٗمٞم٤من أسمٞم٤مشم٤ًم يٕمتذر 

 ؾمٗمٞم٤من: ىم٤مل أسمق ًمٜمٌل أقمَمًمف طملم ذاك وُمدح ا

ـــ٦مً  ـــُؾ راَي ـــْقَم أمْحِ ـــرك إيّن َي  ًَمَٕمٛم

 

 ًمَتْٖمٚم٥َم ظَمْٞمُؾ اًمَّلِت ظمٞمَؾ حمٛمدِ  

ــفُ   ــؿ ًمٞمُٚم ــػماِن أفمَٚم ــْدًم٩ِم اْلَ  ًمٙمــ٤م عمِ

 

 ومٝمذا أواين اًمٞمْقَم أْهدى واْهتدي 

 ٜملًمّ دايِن ه٤مٍد هَمػم َٟمْٗمز َودَ ــــه 

 

دِ   ــرَّ ــؾَّ ُُمٓم ـــ ـمــّرْدت يم  قمــغم الِل َُم

ــ٠مى  ــرُّ وأٟم ــدٍ  أومِ ـــ حمٛم ــدًا قم  ضم٤مه

 

حٛمدٍ سمٛمُ  ٥ْم ًِ تَ مل أٟمْ  إنْ ك وَ قمَ دْ أُ وَ  
(2) 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .37ص ،4ج اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، (1)
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 3-س ــــــب بٔ شٖٝــــنع((22))
: 

سمٕمد ومتح ُمٙم٦م ودظمقل اًمٜم٤مس ذم ديـ الِل أومقاضم٤ًم، مل جيد ُمـ 

قم٤مدى الِل وروؾمقًمف ُمَلذًا، ويم٤من ُمٜمٝمؿ يمٕم٥م سمـ زهػم، ومَم يم٤من ُمـ 

أظمٞمف سمجػم سمـ زهػم
(1)

سمٕم٨م رؾم٤مًم٦م إمم وىمد هداه الِل ًمإلؾمَلم إٓ أن  

قمددًا ُمـ ىمتؾ  اًمٜمٌل خيؼمه ومٞمٝم٤م أن يمٕم٥م سمـ زهػم أظمٞمف 

 يدقمقه ومٞمٝم٤م إمم اإلؾمَلموٕم٤مديـ ًمٚمدقمقة، وهرب سمٕمْمٝمؿ، اًمِمٕمراء اعم

وم٢من حمٛمدًا ٓ ي٘متؾ أطمدًا ضم٤مءه شم٤مئ٤ًٌم، وإن  إمم اًمقومقد قمغم رؾمقل الِلو

سمٕمد قمـ ُمتٜم٤مول رؾمقل أأٟم٧م مل شمٗمٕمؾ وم٤مهرب واضب ذم إرض و

ومٝمرب يمٕم٥م وًمٙمـ و٤مىم٧م قمٚمٞمف إرض سمَم رطم٧ٌم،  الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق يمٕم٥م سمـ زهػم: سمـ أيب ؾمٚمٛمك واؾمؿ أيب ؾمٚمٛمك: رسمٞمٕم٦م سمـ رسم٤مح اعمزين ُمـ ُمزيٜم٦م  (1)

٥م سمـ زهػم ؿم٤مقمرًا جمقدًا يمثػم اًمِمٕمر، سمـ أّد اسمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمي، يم٤من يمٕم

ُم٘مدُم٤ًم ذم ـمٌ٘متف، هقوأظمقه سمجػم ويمٕم٥م أؿمٕمرمه٤م، وأسمقمه٤م زهػم ومقىمٝمَم اسمـ قمٌداًمؼم، 

: اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م 626آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

 .528ص ،3ج اًمّمح٤مسم٦م،

ح سمـ ىمرط سمـ هق سمجػم سمـ زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك واؾمؿ أيب ؾمٚمٛمك: رسمٞمٕم٦م سمـ رسم٤م (2)

اْل٤مرث اسمـ ُم٤مزن سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ صمقر سمـ هدُم٦م سمـ ٓـمؿ اسمـ قمثَمن سمـ ُمزيٜم٦م سمـ أد سمـ 

ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمي اعمزين، أؾمٚمؿ ىمٌؾ أظمٞمف يمٕم٥م سمـ زهػم، ويم٤من ؿم٤مقمرًا حمًٜم٤ًم 

هق وأظمقه يمٕم٥م، وأُم٤م أسمقمه٤م وم٠مطمد اعمؼمزيـ اًمٗمحقل ُمـ اًمِمٕمراء، ويمٕم٥م سمـ زهػم 

: اسمـ إصمػم: 107داًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب صيتٚمقه ذم ذًمؽ. اسمـ قمٌ

 .191ص ،1ج أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،
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ُمٕمٚمٜم٤ًم اًمتقسم٦م وم٠ممجع اًمقومقد قمغم رؾمقل الِل 
(2)

ـم٤مًم٤ًٌم اًمّمٗمح  

وُمِمٞمدًا سمٛمح٤مُمد اًمدقمقة،  قمَم يم٤من ُمٜمف، ُم٤مدطم٤ًم رؾمقل الِل 

وأشم٤ٌمقمٝم٤م، وُمًٗمٝم٤ًم أقمَمًمف أي٤مم اًمٖمقاي٦م، وقمداء اًمدقمقة، وٟمٔمؿ ذم ذًمؽ 

طمٞم٨م ُهَّ هب٤م  ىمّمٞمدشمف اًمَلُمٞم٦م، وأهداه٤م إمم رؾمقل الِل
(1)

 ،

ودقمك اًمٜم٤مس إمم اإلٟمّم٤مت وآؾمتَمع هل٤م، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕم٤مين اًمٗمخر 

ؼ ذم شمّمقير وآقمتزاز واعمديح ًمٚمدقمقة وأٟمّم٤مره٤م، يمَم أن يمٕم٥م وومِّ 

ص٤مرم ًم٘م٤مء ُمٕم٤مداشمف  خلقف واًمقضمؾ، وُم٤م يٜمتٔمره ُمـ ظمؼمُمِم٤مقمر ا

اعمتٛمثٚم٦م ذم ؾمَمطمتف  ًمٚمدقمقة، صمؿ طمديثف قمـ أظمَلق اًمٜمٌل 

قه، وم٢مٟمف ُمـ ظمَلل ذًمؽ يٖمري أقمداء اًمدقمقة سم٠مٟمف يٛمٙمٜمٝمؿ شمدارك وقمٗم

 إُمر سم٤مًمقومقد إًمٞمف، وإقمَلن اًمٜمدم قمَم يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ قمٛمؾ ُمٕم٤مدي.

سم٘مّمٞمدة يمٕم٥م أن أًم٘مل  وسمٚمغ ُمـ إقمج٤مب اًمرؾمقل 

قمٚمٞمف سمردشمف
(3)

، وأهداه إي٤مه٤م، إلؿمٕم٤مره سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وإُمـ واًمراطم٦م 

ًمرائٕم٦م واًمٕمٗمق واًمت٤ًمُمح اًمٜمٌقي اًمٜمٗمًٞم٦م ويم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م شمٚمؽ اعمٕم٤مُمٚم٦م ا

أن اًمِم٤مقمر يمٕم٥م سمـ زهػم أقمٚمـ إؾمَلُمف وسمذًمؽ طمّمؾ ُم٘مّمقد رؾمقل 

ىمّمٞمدشمف آقمتذاري٦م إمم ، ىم٤مل يمٕم٥م سمـ زهػم ذمالِل 
 

رؾمقل 

واًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م ،الِل 
(6)

: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .424ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .186ص ،21ج اإلُم٤مم أمحد: اعمًٜمد، (2)

 .187ص ،21ج اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، (3)

 ،4ج اًمٜمٝم٤مي٦م،: اسمـ يمثػم: اًمٌداي٦م و435ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (4)

 .384-383: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم، ص371ص
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ٌُقُل   سَم٤مَٟم٧م ؾُمَٕم٤مُد وَمَ٘مْٚمٌِل اًْمَٞمقَم َُمْت

 

ــــقُل   ٌُ  ُُمَتــــٞمَّؿ إصِْمَرَهــــ٤م مل ُيٗمــــَد ُمْٙم

 
 ىم٤مل:إمم أن 

 ٟمٌئـــ٧م أن رؾمـــقل الِل أوقمـــدين

 

 واًمٕمٗمق قمٜمد رؾمقل الِل ُم٠مُمقل 

 ُمٝمًَل َهَداك اًمذي أقمٓم٤مك ٟم٤مومٚم٦م 

 

 اًم٘مرآن ومٞمٝم٤م ُمقاقمٞمظ وشمٗمّمٞمؾ 

 
 صمؿ ىم٤مل:

ؾُمقَل ًمٜمُقرٌّ ُيًَتَْم٤مُء سمِفِ   إنَّ اًمرَّ

 

ُٚمقُل   ًْ ـْ ؾَمُٞمقِف الِل َُم  ُُمَٝمٜمَّْد ُِم

 
ـْ ىُمرْيش ىَم٤مَل ىَم٤مِئٚمُٝمؿْ   ذِم قُمّم٦ٌم ُم

 

ٌَٓمْ   ٦م ًَمـَمَّ أؾْمَٚمُٛمقا سمِ  وًُمقازُ ـِ َُمٙمَّ

 
 َزاًمقا وَمَم َزاَل أْٟمٙم٤مُس وٓ يمِمُػ 

 

َ٘م٤مء وٓ ُِمٞمّؾ َُمَٕم٤م   يُؾ زقِمٜمَْد اًمٚمَّ

 
ٌُقؾُمُٝمؿُ   ؿُمؿُّ اًمَٕمَراٟملِم أسْمَٓم٤مُل ًم

 

اسمٞمُؾ   ـْ ٟم٩ًِم داُوَد ذم اهْلْٞمَج٤م َهَ  ُم

 
 سمٞمُض ؾَمَقاسمُغ ىَمْد ؿُمٙم٧م هَل٤َم طَمَٚمؼ

 

 جَمَْدوُل يم٠مهّن٤م طَمٚمٌؼ اًمَ٘مْٗمَٕم٤م 
ِ
 ء

 
قا َُمَٗم٤مريح إْن َٟم٤مًَم٧ْم ِرَُم٤مطُمُٝمؿُ  ًُ  ًَمْٞم

 

قا جَم٤َمزيٕم٤م إذا ٟمٞمُٚمقا  ًُ  ىَمقُم٤ًم وًَمْٞم

 
ْهِر  َيْٛمَِمقَن َُمٌم اجِلََمِل اًمزُّ

 َيْٕمّمُٛمُٝمؿْ 

قُد اًمتَّٜم٤َمسمٞمُؾ   ًُّ ُب إذا قَمرَد اًم  َضْ

 
ـُ إَّٓ ذِم ُٟمُحقِرِهؿ ْٕم  َٓ َيَ٘مْع اًمٓمَّ

 

ـْ طِمَٞم٤مِض ا   عَمْقِت هْتِٚمٞمُؾ وَُم٤مهَلُْؿ قم

 

وىمد ظمص يمٕم٥م سمـ زهػم سمٛمدطمف اعمٝم٤مضمريـ ُمـ أصح٤مب 

ارك ذًمؽ دإٟمّم٤مر قمٚمٞمف صمؿ إٟمف شم ٧مومٖمْمٌ رؾمقل الِل 

 سم٘مّمٞمدة أظمرى ظمص ومٞمٝم٤م إٟمّم٤مر وُمدطمٝمؿ وم٘م٤مل:

ُمــــ هه يمـــرم اْلٞمـــ٤مة ومـــَل 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

 

 ذم ُم٘مٜم٥م ُمـ ص٤مْلل إٟمّم٤مر 
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 ورصمقا اعمٙم٤مرم يم٤مسمرًا قمـ يم٤مسمر

 

 ٕظمٞمــــ٤مرإن اخلٞمــــ٤مر هــــؿ سمٜمــــق ا 

ـــٞمٝمؿ  ـــٝمؿ ًمٜمٌ ـــ٤مئٕملم ٟمٗمقؾم  واًمٌ

 

ًمٚمٛمـــقت يـــقم شمٕمـــ٤مٟمؼ ويمـــرار 
(2)

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .436-435ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)
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 4-ًِّٜٞايعفٛ عٔ أْظ بٔ شِْٝ ايد((22)): 

ظمرج قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل اخلزاقمل
(1)

ذم أرسمٕملم رايم٤ًٌم ُمـ ظمزاقم٦م 
(3)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هق أٟمس سمـ زٟمٞمؿ سمـ قمٛمرو سمـ قمٌدالِل سمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد قمدي سمـ اًمديكم سمـ سمٙمر سمـ  (1)

يم٤من يقم دُمف، ومٚمَم  قمٌد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م اًمٙمٜم٤مين اًمديكم، أهدر رؾمقل الِل 

يٕمتذر إًمٞمف مم٤م سمٚمٖمف، ويمٚمٛمف ومٞمف ٟمقومؾ  اًمٗمتح أؾمٚمؿ أٟمس وأشمك رؾمقل الِل 

سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمديكم، وىم٤مل: وأٟم٧م أومم اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٗمق ومٕمٗم٤م قمٜمف. اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 

 ،1ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،145ص ،1ج ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

 .111ص

خلزاقمل، ظمرج ُمًٜمتٍمًا ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م طمتك أدرك قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل سمـ يمٚمثقم ا (2)

 وم٠مٟمِمد ي٘مقل: رؾمقل الِل 

 ي٤م رب إين ٟم٤مؿمد حمٛمداً 

  

 

 طمٚمػ أسمٞمف وأسمٞمٜم٤م أٓ شمٚمدا 

 إن ىمريِم٤ًم أظمٚمٗمتؽ اعمققمدا 

 

 وٟم٘مْمقا ُمٞمث٤مىمؽ اعم١ميمدا 

 وزقمٛمقا أن ًم٧ًم شمدقمقا أطمدا 

 

 وهؿ أذل وأىمؾ قمددا 

ٟمٍمت ي٤م قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل.  اسمـ   إمم آظمر إسمٞم٤مت، وم٘م٤مل رؾمقل الِل  

 .568-567قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

ظمزاقم٦م: سمْمؿ اخل٤مء وومتح اًمزاي اعمٕمجٛمتلم وأًمػ صمؿ قملم ُمٝمٛمٚم٦م وه٤مء ذم أظمر  (3)

وهؿ: سمٜمق قمٛمرو سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُمزسم٘مٞم٤مء سمـ ُم٤مزن سمـ إزد، وىم٤مل 

ٚمٝم٤م، وُمٜمف شمٗمرىم٧م سمٓمقهن٤م، وؾمٛمقا ظمزاقم٦م ٕن سمٜمل أسمق قمٌٞمد: وقمٛمر وهذا أسمق ظمزاقم٦م يم

ُم٤مزن سمـ إزد عم٤َّم شمٗمرىم٧م إزد ُمـ اًمٞمٛمـ ذم اًمٌَلد ٟمزل سمٜمق ُم٤مزن قمغم ُم٤مء ي٘م٤مل ًمف 

هم٤ًمن، وأىمٌؾ سمٜمق قمٛمرو وم٤مٟمخزقمقا قمـ ىمقُمٝمؿ، ومٜمزًمقا ُمٙم٦م، صمؿ أىمٌؾ سمٜمق أؾمٚمؿ 

وُم٤مًمؽ وُمٚمٙم٤من وم٤مٟمخزقمقا قمـ ىمقُمٝمؿ أيْم٤ًم، ومًٛمل اجلٛمٞمع ظمزاقم٦م، ويم٤مٟم٧م 

= 
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سمٙمر اًمذيـ همدروا  وسمٜملقمغم ىمريش  يًتٜمٍمون رؾمقل الِل 

 لِل هبؿ وىمتٚمقهؿ ذم زُمـ اْلديٌٞم٦م صمؿ إهنؿ أظمؼموا رؾمقل ا

يكم ىمد هج٤مك،  دُمف،  وم٠مهدر رؾمقل الِل أن أٟمس سمـ زٟمٞمؿ اًمدِّ

إممومٌٚمغ أٟمس سمـ زٟمٞمؿ ذًمؽ، ومخ٤مف صمؿ أرؾمؾ 
 

 رؾمقل الِل 

 ُمٕمتذرًا قمَم سمٚمٖمف وم٘م٤مل: 

 َأْٟم٧َم اًّمِذي هُتَْدى َُمَٕمدُّ سم٠َِمُْمِرهِ 

 

 سَمِؾ الِل ََيِْدَيِْؿ َوىَم٤مَل ًَمَؽ َأؿْمِٝمدِ  

ـْ َٟم٤مىَم٦ٍم وَمقْ    َق َرطْمِٚمَٝم٤مَوَُم٤م مَحَْٚم٧م ُِم

 

دِ   ـْ حُمَٛمَّ ٦م ُِم  َأسَمرَّ َوَأْورَم ِذُمَّ

ٌََغ َٟم٤مِئَلً    َأطَم٨مَّ قَمغَم ظَمػْمِ َوَأؾْم

 

٘مٞمِؾ اعمَْٝمٜمَّدِ   ْٞمِػ اًمّمَّ ًَّ  إَِذا َراَح يَم٤مًم

ٌَْؾ اسمتذاًمف  ِد اخْل٤َمِل ىَم ك ًمؼُِمْ ًَ  َوَأيْم

  

دِ   ٤مسمِِؼ اعمَُتَحرِّ ًَّ  َوَأقْمَٓمك ًمَِرْأِس اًم

 َل الِلِ َأٟمََّؽ ُُمْدِريِملشَمَٕمٚمَّْؿ َرؾُمق 

 

ظَْمِذ سم٤ِمًْمَٞمدِ   ْٕ  َوَأنَّ َوقِمٞمدًا ُِمٜمَْؽ يَم٤م

 شَمَٕمٚمَّْؿ َرؾُمقَل الِلِ َأٟمََّؽ ىَم٤مِدرُ  

 

ٍم ُُمْتِٝمِٛملَم َوُُمٜمِْجدِ    قَمغَم يُمؾِّ ِسْ

يْم٥ِم َريْم٥َم قُمَقْيِٛمرِ    شَمَٕمٚمَّْؿ سم٠َِمنَّ اًمرِّ

 

 ُهُؿ اًْمَٙم٤مِذسُمقَن اعمُْْخِٚمَٗمق يُمؾِّ َُمْققِمدِ  

ٌَّْقا َرؾُمقِل الِلِ َأينِّ َهَجْقشمفُ    َوَٟم

 

 وَمََل مَحََٚم٧ْم ؾَمْقـمِل إزَِمَّ إَِذْن َيِدي 

 ؾِمَقى َأٟمَّٜمِل ىَمْد ىُمْٚم٧ُم َوْيُؾ َأّم ومِْتَٞم٦مٍ  

 

َٓ سمَِٓمْٚمٍؼ َوَأؾْمَٕمدِص أُ   ٌُقا سمِٜمَْحٍس   ِٞم
(2)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ُمقاـمٜمٝمؿ ُمٙم٦م وُمّر اًمٔمٝمران وُم٤م سمٞمٜمٝمَم، ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء ىمريش، ويم٤من هلؿ وٓي٦م اًمٕمٝمد  =

سمٕمد ضمرهؿ، وسم٘م٤مي٤م ظمزاقم٦م سم٠مرض اْلج٤مز وهمزة. اًم٘مٚم٘مِمٜمدي: ىمَلئد اجلَمن ذم 

 .99-98اًمتٕمريػ سم٘م٤ٌمئؾ قمرب اًمزُم٤من، ص

 ، 359ص ،4ج : اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،535اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (1)
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 اقمتذاره ومٞمٝم٤م.شمف وىمّمٞمد وسمٚمٖم٧م رؾمقل الِل 

ٛمف ٟمقومؾ سمـ ُمٕم٤موي٦مويمٚمّ 
(2)

اًمديكم وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل الِل أٟم٧م أومم  

اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٗمق وُمـ ُمٜم٤ّم مل يٕم٤مدك وي١مذك، وٟمحـ ذم ضم٤مهٚمٞم٦م ٓ ٟمدري ُم٤م 

ٟم٠مظمذ وُم٤م ٟمدع طمتك هداٟم٤م الِل سمؽ ُمـ اهلٚمٙم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اًمف 

 قمٗمقت قمٜمف
(1)

. 

هذه هل أظمَلق اًمٜمٌقة، وهذا هق ٟمٌٞمٜم٤م سمخٚم٘مف اًمرائع وم٘مد شمرك 

تذاره واًمٜمدم واًمتقسم٦م، وشم٠ميمٞمد اًمٕمزم اًمٗمرص٦م ٕٟمس سمـ زٟمٞمؿ إلقمَلن اقم

ذم اًمٕمقدة إمم اًمرؿمد، وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من طمدوث اًمٜمتٞمج٦م اعمروٞم٦م سم٢مؾمَلم 

 أٟمس سمـ زٟمٞمؿ وٟمدُمف قمغم ُم٤م صدر ُمٜمف أي٤مم ضمٝمٚمف.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمروة، وىمٞمؾ: ٟمقومؾ سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو اًمديكم، ُمـ سمٜمل  هق ٟمقومؾ (1)

اًمدّيؾ سمـ سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م، صمؿ أطمد سمـ ٟمٗم٤مصم٦م سمـ قمدي سمـ اًمّديؾ أؾمٚمؿ، 

ومتح ُمٙم٦م، وٟمزل اعمديٜم٦م طمتك شمقذم هب٤م أي٤مم يزيد سمـ  وؿمٝمد ُمع اًمٜمٌل 

 .264-263ص ،4ج ُمٕم٤موي٦م. اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

 ،1ج ، اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،535اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي ص (2)

 .109ص ،1ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،145ص
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 5- ايعفٛ عٔ أضٝد بٔ أبٞ أْاع((22)): 

د سمـ قمدي، ٞموومد سمٜمل قمٌ ىمدم قمغم رؾمقل الِل 

ىمريش ًم٘م٤مشمٚمٜم٤م ُمٕمؽ، صمؿ وىم٤مًمقا: إٟم٤م ٓ ٟمريد ىمت٤مًمؽ، وًمق ىم٤مشمٚم٧م همػم 

 أؾمٚمٛمقا واؾمت٠مُمٜمقا ًم٘مقُمٝمؿ ؾمقى رضمؾ ُمٜمٝمؿ أهدر اًمٜمٌل 

وا ُمٜمف، ومٌٚمغ أؾمٞمدًا ذًمؽ، وم٠مشمك أأؾَمْٞمد سمـ أيب أٟم٤مس، ومتؼم :دُمف ي٘م٤مل ًمف

اًمٓم٤مئػ. ومٚمَم يم٤من قم٤مم اًمٗمتح ظمرج ؾم٤مري٦م اسمـ زٟمٞمؿ
(1)

إمم اًمٓم٤مئػ وم٘م٤مل  

وم٠مظمرج ي٤م  ،هًمف أؾمٞمد: ُم٤م وراءك؟ ىم٤مل: أفمٝمر الِل ٟمٌٞمف وٟمٍمه قمغم قمدو

 اسمـ أظمل إًمٞمف، وم٢مٟمف ٓ ي٘متؾ ُمـ أشم٤مه.

ومٚمَم وصؾ قمٜمد ىمرن  ،وهل طم٤مُمؾهب٤م ومحٛمؾ أؾمٞمد اُمرأشمف وظمرج 

اًمثٕم٤مًم٥م
(3)

ووٕم٧م اُمرأشمف، صمؿ ؾم٤مر طمتك ىمدم قمغم أهٚمف سمٛمٙم٦م ومٚمٌس  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هقأؾمٞمد اسمـ أيب أٟم٤مس سمـ زٟمٞمؿ سمـ قمٛمرو سمـ قمٌدالِل سمـ ضم٤مسمر سمـ حمٛمٞم٦م سمـ قمٌد سمـ  (1)

ٜم٤مين اًمدئكم، اسمـ أظمل ؾم٤مري٦م، يم٤من قمدي، سمـ اًمدئؾ سمـ سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م اًمٙم

دُمف، صمؿ أشم٤مه قم٤مم اًمٗمتح وم٠مؾمٚمؿ وصحٌف.  أؾمٞمد ؿم٤مقمرًا، وم٠مهدر رؾمقل الِل 

: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم 105ص ،1ج اسمـ إصمػم: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

 . 73ص ،1ج متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،

سمـ اًمدئؾ سمـ سمٙمر سمـ  هقؾم٤مري٦م سمـ زٟمٞمؿ سمـ قمٌدالِل سمـ ضم٤مسمر سمـ حمٛمٞم٦م سمـ قمٌد سمـ قمدي (2)

 .4ص ،3ج قمٌد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م اًمدئكم. اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،

ىمرن اًمثٕم٤مًم٥م: هق ىمرن اعمٜم٤مزل ُمٞم٘م٤مت أهؾ ٟمجد، وهق ُم٤م يٕمرف اًمٞمقم سم٤مؾمؿ اًمًٞمؾ  (3)

 ،4ج اًمٙمٌػم، يٌٕمد ُمـ ُمٙم٦م صمَمٟملم يمٞمَل قمغم ـمريؼ اًمٓم٤مئػ، اْلٛمقي: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان،

 .254ٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م، ص، اًمٌَلدي: ُم232ص
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وؾم٤مري٦م ىم٤مئؿ سم٤مًمًٞمػ  صمؿ أشمك رؾمقل الِل  ىمٛمٞمّم٤ًم واقمتؿ

قمٜمد رأؾمف، وم٠مىمٌؾ أؾمٞمد طمتك ضمٚمس سملم يدي رؾمقل
 

  الِل

وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد أٟمذرت دم أؾمٞمد؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أومت٘مٌؾ ُمٜمف إن
 

ضم٤مءك 

 حمٛمد ي٤موم٘م٤مل:  ُم١مُمٜم٤ًم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ومقوع يده ذم يد اًمٜمٌل 

يدك أؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل الِل وأن ٓ إًمف إٓ الِل ذم يدي هذه
(2)

. ومٕمٗم٤م قمٜمف 

رؾمقل
 

 طمٞمٜمَم ضم٤مء ُمًٚمًَم. الِل 

َلم ويم٤من واوع واًمٕمٗمق واًمت٤ًمُمح صٗمت٤من أؾم٤مؾمٞمت٤من ذم اإلؾم

ٕمٗمقه وشم٤ًمحمف ووع أصقل اًمتٕم٤مُمؾ ٌوم هذا إؾم٤مس حمٛمد 

إظمَلىمل سملم اعمًٚمٛملم واؾمتٓم٤مع ضمذب اًمٕمديد ُمـ اًمٜم٤مس ًمٚمدظمقل 

 إُمر. شمٕم٤مُمٚمف ُمع أؾمٞمد سمـ أيب أٟم٤مس يؽمضمؿ طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽوذم اإلؾمَلم 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم 306ص ،1ج اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، (1)

 .411ص ،6ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد، ج
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 (2)املطًب اخلاَظ: ايعفٛ عٔ غٝب١ بٔ عجُإ

ىمد أؾمٚمؿ ذم زُمـ هدٟم٦م اْلديٌٞم٦م يم٤من ـمٚمح٦م سمـ قمثَمن اًمٕمٌدري 

ذم اعمديٜم٦م، وعمـ٤َّم ومتح الِل ُمٙم٦م ًمرؾمقًمف  ووومد قمغم رؾمقل الِل

رت ُمـ آصم٤مر ٝمِّ ـمُ دظمٚمٝم٤م رؾمقل الِل سمٕمد أن  ـمٚم٥م ُمٜمف ُمٗمت٤مح اًمٙمٕم٦ٌم صمؿ

صمؿ أقم٤مد رؾمقل الِل اعمٗمت٤مح ًمف وىم٤مل: ظمذوه٤م ظم٤مًمدة شم٤مًمدة ٓ  ،اجل٤مهٚمٞم٦م

سمـ قمثَمن وم٘مد اٟمٓمقت ٟمٗمًف  يٜمزقمٝم٤م ُمٜمٙمؿ إٓ فم٤ممل، أُم٤م اسمـ قمٛمف ؿمٞم٦ٌم

حيدث قمـ ٟمٗمًف  ًمٜمؽميمفو قمغم اْل٘مد واًمٖمدر سمرؾمقل الِل 

 سم٘مقًمف:

ىمٚم٧م أؾمػم ُمع ىمريش إمم هقازن، ومٕمًك  عمـ٤َّم همزا رؾمقل الِل طمٜمٞمٜم٤مً 

ىمتٚمف محزة، ىمد إن اظمتٚمٓمقا أن أصٞم٥م ُمـ حمٛمد همرة، وشمذيمرت أيب و

ـ حمٛمد، أيب ـم٤مًم٥م، وم٘مٚم٧م: اًمٞمقم أدرك صم٠مري ُمسمـ وقمٛمل وىَمَتٚمُف قمكم 

وأيمقن أٟم٤م اًمذي ىمٛم٧م سمث٠مر ىمريش يمٚمٝم٤م، وأىمقل: ًمق مل يٌؼ ُمـ اًمٕمرب 

 ُمرصدًا عم٤م ظمرضم٧ُم  واًمٕمجؿ أطمد إٓ اشمٌَّع حمٛمدًا ُم٤م شمٌٕمتف أسمدًا، ومٙمٜم٧ُم 

ًمف، ٓ يزداد إُمر ذم ٟمٗمز إٓ ىمقة، ومٚمَم اظمتٚمط اًمٜم٤مُس، واىمتحؿ رؾمقل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿمٞم٦ٌم سمـ قمثَمن سمـ أيب ـمٚمح٦م سمـ قمٌداًمٕمزى سمـ قمثَمن سمـ قمٌداًمدار سمـ ىميص اًم٘مرر  (1)

وأسمقه قمثَمن سمـ أيب ـمٚمح٦م اًمٕمٌدري اْلٛمجل اعمٙمل: يٙمٜمك أسم٤م قمثَمن، وىمٞمؾ: أسم٤م صٗمٞم٦م، 

يقم أطمد يم٤مومرًا، أؾمٚمؿ ؿمٞم٦ٌم يقم طمٜملم، ويم٤من ممـ صؼم  ىمتٚمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ُمٕمف يقُمئذ، ويم٤من ُمـ ظمٞم٤مر اعمًٚمٛملم، اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م 

 .362إصح٤مب، ص
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ٕم٤ٌمس واهنزم أصح٤مسمف ضمئتف ُمـ يٛمٞمٜمف وم٢مذا اًم قمـ سمٖمٚمتف. الِل 

ىم٤مئؿ قمٚمٞمف درع سمٞمْم٤مء وم٘مٚم٧م: قمٛمف ًمـ خيذًمف، ومجئتف قمـ ي٤ًمره، وم٢مذا 

سم٠ميب ؾمٗمٞم٤من سمـ اْل٤مرث وم٘مٚم٧م: اسمـ قمٛمف ًمـ خيذًمف، ومجئتف ُمـ ظمٚمٗمف، 

ة سم٤مًمًٞمػ إذ رومع إزمَّ ومٞمَم  سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ؿمقاظ ُمـ ٟم٤مر ومٚمؿ يٌؼ إٓ أن أؾَمقرِّ

ومخٗم٧م أن يتٛمحِمٜمل ومقوٕم٧م يدي قمغم سمٍمي، ظمقوم٤ًم يم٠مٟمف سمرق، 

ي٤م  »وُمِمٞم٧م اًم٘مٝم٘مري، وقمٚمٛم٧م أٟمف ممٜمقع وم٤مًمتٗم٧م إزمَّ وىم٤مل: قمٚمٞمف، 

اًمٚمٝمؿ  »ومدٟمقت ُمٜمف، ومقوع يده قمغم صدري وىم٤مل:  شؿمٞم٥م ادن ُمٜمل 

 .شاذه٥م قمٜمف اًمِمٞمٓم٤من 

ومرومٕم٧م إًمٞمف رأد وهق أطم٥مَّ إزمَّ ُمـ ؾمٛمٕمل وسمٍمي وىمٚمٌل، 

 -والِل- ىم٤مل: ومت٘مدُم٧م سملم يديف ُأطم٥م شي٤م ؿمٞم٦ٌم ىم٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر  »صمؿ ىم٤مل: 

ٞمف سمٜمٗمز يمؾ رء ومٚمَم اهنزُم٧م هقازن رضمع إمم ُمٜمزًمف ودظمٚم٧م أن أىم

صمؿ طمدصمٜمل سمَم  شاْلٛمد لِل اًمذي أراد سمؽ ظمػمًا مم٤م أردت  »قمٚمٞمف وم٘م٤مل: 

(2)مهٛم٧م سمف 
. 

قمـ هذا اًمذي أراد ىمتٚمف  ًم٘مد يم٤من ًمّمؼمه وصٗمحف 

أقمٔمؿ أصم٤مر ذم ٟمج٤مح اًمدقمقة، وم٘مد رىمؼ ىمٚمٌف ًمإلؾمَلم، ورهمٌف ومٞمف، 

ؿمديدًا زاضمرًا  واًمتج٤موز قمٜمف، وًمق يم٤من  سم٤مًمدقم٤مء ًمف واًمٕمٗمق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،: اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد607اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (1)

: اعم٘مريزي: 370: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم، ص473ص ،5ج

 .17ص ،2أُمت٤مع إؾمَمع، ج
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وُمٕم٤مىم٤ًٌم ًمف، ٕقمرض قمـ اإلؾمَلم، وعم٤م اؾمتج٤مب، سمتٚمؽ اًمًٝمقًم٦م، ومل 

 ڀ ڀ پ)يٙمـ ًمٚمدقمقة هذا آٟمتِم٤مر وهذا اًمٜمج٤مح، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

(چ
(2)

. 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .159ؾمقرة آل قمٛمران، آي٦م:  (1)
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 العفى واملو على األسارى
 
 :فٝــــــــــــ٘ٚ

 التىّٗـــــــــــــــد.

 بعد العفٕ عٍْ. إضالً احلكي بَ كٗطاُ ( 1

 املَ عمٜ بعض أضازٝ بدز. ( 2

 .أضساِي  إضالً بين املصطمل ملَـّا أطمل زضٕه ا هل ( 3

 العفٕ عَ أضسٝ احلدٖبٗٛ. ( 4

َّ عمٜ أضساِي. ( 5  إضالً ِٕاشُ ملا َو

 أثاه احلٍف٘ عَ مثاوٛ بَ  عفٕ الٍيب ( 6

 .ٔإضالوْ

 .إضالً َضّفاٌٛ بٍت حامت الطاٟ٘ ( 7

*     *  * ** *  *     * 

 املبحح الجانٌ
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قمـ ـمٌٞمٕمتف إظمَلىمٞم٦م أسمدًا ذم أي  مل خيرج رؾمقل الِل         

رب أُمر ُمـ أُمقر طمٞم٤مشمف، ًمذا مل يٙمـ ُمًتٖمرسم٤ًم أن يتٕم٤مُمؾ ُمع أهى اْل

ثر اًمٜمّم٤مئح اًمتل سمٜمٗمس إظمَلق اًمٜمٌٞمٚم٦م، وأداب اًمرومٞمٕم٦م، وُم٤م أيم

ٝمٝم٤م إمم أُمتف يدقمقه٤م ًمٞمس وم٘مط إمم قمتؼ إهى سمؾ إمم سمذل اجلٝمد  وضمَّ

يٗمٕمٚمف اعمًٚمؿ ًمٞمٜم٤مل سمف  الِل إمم ذم ذًمؽ، طمتك أصٌح هذا اًمٕمتؼ ىمرسم٦م 

 رو٤مه ؾمٌح٤مٟمف.

ومٙمقا اًمٕم٤مين: »ىم٤مل رؾمقل الِل 
(2)

وأـمٕمٛمقا اجل٤مئع،  

شوقمقدوا اعمريض
(1)

. 

ئع اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمٔمٝمر رمحتف وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إُمثٚم٦م واًمقىم٤م

 .سم٤مٕهى وُمٜمَّف قمٚمٞمٝمؿ 

 يٙمرُمقاي٠مُمر أصح٤مسمف يقم سمدر أن  ويم٤من رؾمقل الِل 

إؾم٤مرى ومٙم٤مٟمقا ي٘مدُمقهنؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ قمٜمد اًمٖمداء، سمؾ مل ي٘متٍم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ومٙمقا اًمٕم٤مين: هق إؾمػم واصٚمف اخلْمقع وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: )وقمٜم٧م اًمقضمقه ًمٚمحل  (1)

ٜمقه. أسمق اًمٗمْمؾ اًمٞمحّمٌل اًم٘مٞمقم(، ي٘م٤مل ُمٜمف قمٜم٤َّم يٕمٜمقا وقمٜمك يٕمٜم٤م وُمٜمف اؿمت٘م٤مق اًمٕم

اًمًٌتل: قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرون، ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح 

 .93، ص2أصم٤مر، )اعمٙمت٦ٌم اًمٕم٘مٞم٘م٦م ودار اًمؽماث، د ط، د ت(، سم٤مب )ع ن ي(، ج

 ،2ج اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب ومٙم٤مك إؾمػم، (2)

 (.3046ح) 619ص

 ٗٝـــــــدمت
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قمغم إـمٕم٤مم إهى ُمـ اعمنميملم، سمؾ إٟمف يم٤من  اًمرؾمقل 

ًمٌخ٤مري سم٤مسم٤ًم ذم ي٘مدم هلؿ اعمَلسمس وهذا صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح، وم٘مد ضمٕمؾ ا

 قمٌدالِل اًمّمحٞمح ؾمَمه سم٤مب اًمٙمًقة ًمألؾم٤مرى، وذيمر ومٞمف أن ضم٤مسمر سمـ

  :عم٤م يم٤من يقم سمدر أشمك سم٠مؾم٤مرى وأشمك سم٤مًمٕم٤ٌمس ومل يٙمـ » ىم٤مل

 قمٌدالِل ًمف ىمٛمٞمّم٤ًم ومقضمدوا ىمٛمٞمص قمٚمٞمف صمقب ومٜمٔمر اًمٜمٌل 

شإي٤مه  سمـ أيب ي٘مدر قمٚمٞمف ومٙم٤ًمه اًمٜمٌل 
(2)

. 

ؿ ومٞمجٕمٚمٝمؿ ذم أطمد يقومر اعم٠موى اعمٜم٤مؾم٥م هل ويم٤من 

ُمٙم٤مٟملم إُم٤م اعمًجد وهق أذف ُمٙم٤من قمٜمد اعمًٚمٛملم، وإُم٤م سمٞمقت 

سم٤مٕهى قمـ  ومل يٙمـ اهتَمم رؾمقل الِل  اًمّمح٤مسم٦م 

ـمريؼ راطمتٝمؿ اًمٌدٟمٞم٦م وم٘مط، وإٟمَم يم٤من حيرص مت٤مم اْلرص قمغم راطمتٝمؿ 

اًمٜمٗمًٞم٦م يمذًمؽ، ومٞمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ سم٤مًمرومؼ واًمٚملم، ويرد قمغم اؾمتٗم٤ًمراهتؿ، 

٦م صدره، وقمٛمؼ رمحتف ٕمسمً طمل٤م يقممُمـ أؾمئٚمتٝمؿ وٓ ي٠ًمم 

. 

ومٙم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م شمٚمؽ اعمٕم٤مُمٚم٦م اْلًٜم٦م واًمرمح٦م سم٤مٕهى إقمَلن 

إؾمَلُمٝمؿ ذم يمثػم ُمـ اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م يمَم ؾمٜمقوحٝم٤م 

 ٌح٨م.ذم هذا اعم

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2ج ُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب يمًقة إهى،اًمٌخ٤مري: اجل٤م (1)

 (.3008، ح)602ص
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أه اعمًٚمٛمقن ذم هي٦م قمٌدالِل سمـ ضمحش ويم٤مٟم٧م ذم رضم٥م ُمـ 

 رة اصمٜملم ُمـ اعمنميملم مه٤م:اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمج

ومٜمٔمرًا عم٤َّم  -اْلٙمؿ-اْلَٙمؿ سمـ يمٞم٤ًمن، وقُمثَمن سمـ قمٌدالِل، وم٠مُم٤م 

ـ إؾمَلُمف، وأُم٤م قمثَمن سمـ  ًُ وضمده ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمريٛم٦م وم٢مٟمف أؾمٚمؿ وطم

قمٌدالِل ومٚمِحؼ سمٛمٙم٦م ومَمت هب٤م يم٤مومراً 
(2)

. 

ومٕمـ اعم٘مداد سمـ قمٛمرو ىم٤مل: أٟم٤م أهُت اْلٙمؿ سمـ يمٞم٤ًمن وم٠مراد 

 ب قمٜم٘مف وم٘مٚم٧م: َدقْمُف! ٟم٘مدم سمف قمغم رؾمقل الِل أُمػمٟم٤م ض

يدقمقه إمم اإلؾمَلم وم٠مـم٤مل أول  وم٘مدُمٜم٤م ومجٕمؾ رؾمقل الِل 

 إُمر طمتك ىم٤مل سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م دقمٜم٤م ٟميب قمٜم٘مف. 

وىم٤مل اْلٙمؿ: وُم٤م اإلؾمَلم؟ ىم٤مل: شمٕمٌد الِل وطمده ٓ ذيؽ ًمف 

وشمِمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، وم٘م٤مل: ىمد أؾمٚمٛم٧م، وم٤مًمتَٗم٧َم اًمٜمٌل 

 :ٕمتٙمؿ ومٞمف آٟمٗم٤ًم وم٘متٚمتف دظمؾ ًمق أـم»إمم أصح٤مسمف وم٘م٤مل

 .شاًمٜم٤مر

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2ج ًمَلؾمتزادة قمـ هي٦م قمٌدالِل سمـ طمجش، اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم، اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .533ص

 بعد ايعفٛ عٓ٘ (2)إضالّ احلهِ بٔ نٝطإ - 1
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وىم٤مل قمٛمر: وم٠مؾمٚمؿ والِل ومحًـ إؾمَلُمف، وضم٤مهد ذم الِل طمتك 

ىُمتؾ ؿمٝمٞمدًا سمٌئر ُمٕمقٟم٦م
(2)

 . 

ًم٘مد متٞمزت هي٦م قمٌدالِل سمـ ضمحش سمٛمٕم٤مُمٚم٦م ُمتٛمٞمزة ًمألؾمػميـ 

ُمع أهنَم أول أؾمػميـ ئمٗمر اعمًٚمٛمقن  ُمـ ىمٌؾ رؾمقل الِل 

اًمٕمٜم٤مء واًمتٕمذي٥م ُمـ ُمنميمل ُمٙم٦م اًمذيـ يٜمت٥ًم هلَم هذان  هبَم سمٕمد

أن  إؾمػمان، إٓ أن ذًمؽ مل يٙمـ داومٕم٤ًم ًمرؾمقل الِل 

ٝمَم سم٠مذى، سمؾ اشمًٛم٧م ُمٕم٤مُمٚمتف سم٤مًمرمح٦م واإليمرام واًمّمٗمح قمٜمٝمَم  ًَّ يٛم

قمغم اًمرهمؿ ُمـ اظمتَلف اعمٕمت٘مد، ومَل شمٕمذي٥م أو ختقيػ أو همػممه٤م ُمـ 

اْلقار اهل٤مدئ اًمٌٜم٤مء واًمرمح٦م ذم أضمّؾ  وؾم٤مئؾ اًم٘مٝمر اًمٜمٗمز وإٟمَم اقمتٛمد

صقره٤م اًمتل متثٚم٧م ذم رومْمف اًمٓمٚم٥م سم٘متؾ اْلٙمؿ سمـ يمٞم٤ًمن سمؾ ُم٤م زال 

 يٕمرض قمٚمٞمف اإلؾمَلم طمتك ُٓمس ذم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل 

وهذا ُم٤م يم٤من  اًمرمح٦م واًمتٕم٤مُمؾ اْلًـ وُمـ صمؿ أقمٚمـ إؾمَلُمف 

 يرضمقه ٟمٌل اًمرمح٦م إلٟم٘م٤مذه ُمـ اًمٜم٤مر.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .102ص ،4ج اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، (1)
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 بدز از٣املٔ ع٢ً بعض أض -2

يم٤مٟم٧م همزوة سمدر هل اعمٕمريم٦م إومم سملم اعمًٚمٛملم واعمنميملم، 

هتؿ، وأهوا ُمـ  وىمد شمؿ اًمٜمٍم ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمع ىمٚم٦م قمددهؿ وقمدَّ

، قمـ قمٛمر  اعمنميملم ؾمٌٕملم، يمَم ذم رواي٦م اإلُم٤مم ُمًٚمؿ 

وم٘متٚمقا يقُمئذ ؾمٌٕملم وأهوا ؾمٌٕملم
(2)

. 

اًمّمٗمراء وعم٤م سمٚمغ رؾمقل الِل 
(1)

شمف إمم ذم ـمريؼ قمقد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 1384ص ،3ُمًٚمؿ: صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب إُمر سم٤معمَلئٙم٦م، ج (1)

، 1464ص ،4(: اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، ج1763ح)

 .( ُمـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب 3986ح)

اًمّمٗمراء: ُمـ اًمٚمقن إصٗمر، ضم٤مءت ذم ىمقل هٜمد سمٜم٧م أصم٤مصم٦م شمرصمل قمٌٞمدة سمـ اْل٤مرث  (2)

 سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م:

 وطمٚمًَم أصٞمًَل واومر اًمٚم٥مَّ واًمٕم٘مؾِ  ًم٘مد ُوٛمـ اًمّمٗمراء جمدًا وؾُم١مددًا 

 ذلــــوأرُمٚم٦م هتقي ٕؿمٕم٨م يم٤مجل ٦مـــــف ٕوٞم٤مومف هُمرسمــــدة وم٤مسمٙمٞمقمٌٞم

واًمّمٗمراء ىمري٦م، شمٕمرف اًمٞمقم سم٤مؾمؿ اًمقاؾمٓم٦م، صمؿ أقمٓم٧م اؾمٛمٝم٤م ًمقادي يٚمٞمؾ، وهذا  

اًمٕمٓم٤مء ىمديؿ ضمدًا طمٞم٨م ٟمجد ُمْمٞمؼ اًمّمٗمراء وهمػمه٤م، ويم٠من آؾمؿ أصٞمؾ ًمٚمقادي 

ك اًم٘مري٦م وأن اًم٘مري٦م يم٤مٟم٧م ىمري٦م اًمّمٗمراء، همػم أن اخلؼم اًمقارد ذم  همزاة سمدر ؾمٛمَّ

اًمّمٗمراء، وهق أول ظمؼم قمٜمٝم٤م وقمـ اًمقادي، ووادي اًمّمٗمراء ُمـ أودي٦م اْلج٤مز 

اًمٗمحقل، يمثػم اًم٘مرى، يمثػم اخلٞمقف، وإن يم٤من أيمثره٤م اٟمدصمر اًمٞمقم، إذا ظمرضم٧م ُمـ 

اعمديٜم٦م ومتج٤موزت اًمٗمريش وم٤مٟم٧م ذم أول ٟمقاؿمغ وادي اًمّمٗمراء، صمؿ شمًػم ومٞمف ُم٤مرًا 

( يمٞمًَل ُمـ 51قاؾمٓم٦م طمتك شمتج٤موز سمدرًا، أي إٟمف يٚم٘م٤مك قمغم )سم٤معمًٞمجٞمد واخلٞمػ واًم

= 
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سم٘متؾ اًمٜمي سمـ اْل٤مرث اعمديٜم٦م أُمر قمٚمٞم٤ًم 
(2)

، وذم ُمٜمٓم٘م٦م قمرق 

اًمٔمٌٞم٦م
(1)

أُمر سم٘متؾ قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط 
(3)

، وذًمؽ ًمٕمداوهتَم اًمِمديدة 

 ُمـ أهى سمدر ي٘متؾ اًمٜمٌل  ، وملًمٚمرؾمقل 

، ويم٤من هذان اًمرضمَلن ُمـ أؿمد قم٤ٌمد الِل يمٗمرًا وقمٜم٤مدًا، همػممه٤م

وسمٖمٞم٤مً 
 

٤مة اْلرب وُمثػمَي٤م ود اإلؾمَلم، وسمٚمغ وطمًدًا ويم٤مٟم٤م ُمـ أيمؼم دقم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( يمٞمَلً ُمٜمٝم٤م، صمؿ يدومع ذم اًمٌحر قمغم آصم٤مر ُمديٜم٦م اجل٤مر 163اعمديٜم٦م، صمؿ يٗم٤مرىمؽ قمغم ) =

اًمت٤مرخيٞم٦م، وُمـ يم٤من هذا اًمقادي اًمٞمقم سمٜمق ؾم٤ممل ُمـ طمرب، ٓ خي٤مًمٓمٝمؿ ومٞمف إٓ ٟمزيؾ، 

ر اٟمّمٝمرت ذم طمرب، ويمثػم ُمـ ويم٤من ىمديًَم ًمٖمٗم٤مر ُمـ يمٜم٤مٟم٦م، ويٌدو أن سمٜمل همٗم٤م

 .176اًم٘م٤ٌمئؾ شمٗمٕمؾ ذًمؽ طمٗم٤مفم٤ًم قمغم أوـم٤مهن٤م وأُمَلذيمٝم٤م. اًمٌَلدي: قم٤مشمؼ همٞم٨م، ص

هق اًمٜمي سمـ اْل٤مرث سمـ قمٚم٘مٛم٦م ُمـ سمٜمل قمٌد اًمدار، يم٤من ُمـ ؿمجٕم٤من ىمريش ووضمقه٤م  (1)

، وعم٤م فمٝمر اإلؾمَلم اؾمتٛمر قمغم وُمـ ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝم٤م، وهق اسمـ ظم٤مًم٦م اًمٜمٌل 

، ص٤مطم٥م ًمقاء اعمنميملم يقم سمدر، أهه ل اجل٤مهٚمٞم٦م، وآذى اًمرؾمق

: 624ص ،3، جاعمًٚمٛمقن وىمتٚمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م صؼًما. اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م

 .33ص ،8ج اًمزريمكم: إقمَلم،

(يمؿ، 30قمرق اًمٔمٌٞم٦م: ُمقوع سم٤مًمّمٗمراء، ويٕمرف اًمٞمقم سم٤مًمٔمٌٞم٦م، وهق ىمٌؾ اًمروطم٤مء سمـ) (2)

ًمروطم٤مء ؿمَمًٓ ٓ ذىمٞم٤ًم، اٟمٔمر: حمٛمد سمـ حمٛمد وقمٛمر اًمٓمريؼ إمم اعمديٜم٦م سم٘مرسمف شمراه ُمـ ا

، دار اًم٘مٚمؿ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م، 1طمًـ ذاب: اعمٕم٤ممل إصمػمة ذم اًمًٜم٦م واًمًػمة، )ط

 .183هـ(، ص1411دُمِمؼ، سمػموت، 

هق قم٘م٦ٌم سمـ أسم٤من سمـ زيمقان سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس، يمٜمٞمتف أسمق اًمٞمد، واًمده أسمق ُمٕمٞمط،  (3)

٤من ؿمديد إذى ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٜمد فمٝمقر اإلؾمَلم، ُمـ ُم٘مدُمل ىمريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، يم

 ، وىمٞمؾ: قمكم أه يقم سمد وىمتٚمقه صمؿ صٚمٌقه، ىمتٚمف قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م 

 .364ص ،3ج ومٙم٤من أول ُمّمٚمقب ذم اإلؾمَلم.  اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م
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وهق ذم ُمٙم٦م  أذامه٤م ؿمخص رؾمقل الِل
(2)

. 

ظمػمًا، ىم٤مل أسمق  أُم٤م سم٘مٞم٦م إهى وم٤مؾمتقص هبؿ 

قمزيز
(1)

أظمق ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم يمٜم٧م ذم إؾم٤مرى يقم سمدر وم٘م٤مل رؾمقل  

: اؾمتقصقا سم٤مٕهى ظمػماالِل 
(3)

. 

، وزيراه أيب سمٙمر وقمٛمر ذم ؿم٠مهنؿ وىمد اؾمتِم٤مر اًمٜمٌل 

: ومٚمَم أهوا إؾم٤مرى ىم٤مل رؾمقل الِل ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

  ٕيب سمٙمر وقمٛمر ُم٤م شمرون ذم ه١مٓء إؾم٤مرى؟ وم٘م٤مل أسمق

سمٙمر: ي٤م ٟمٌل الِل هؿ سمٜمقا اًمٕمؿ واًمٕمِمػمة، أرى أن شم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ومدي٦م 

ومتٙمقن ًمٜم٤م ىمقة قمغم اًمٙمٗم٤مر، ومٕمًك الِل أن َيدَيؿ ًمإلؾمَلم. وم٘م٤مل رؾمقل 

ب، ىمٚم٧م: ٓ والِل ي٤م رؾمقل الِل ُم٤م شمرى ي٤م اسمـ اخلٓم٤م»: الِل 

ُم٤م أرى اًمذي رأى أسمق سمٙمر، وًمٙمٜمل أرى أن متٙمٜم٤م ومٜميب أقمٜم٤مىمٝمؿ، 

ومتٛمٙمـ قمٚمٞم٤ًم ُمـ قم٘مٞمؾ
(6)

ومٞميب قمٜم٘مف، ومتٙمٜمل ُمـ ومَلن ٟمًٞم٤ًٌم ًمٕمٛمر  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .139ص ،1ج اٟمٔمر: سم٤مؿمٛمٞمؾ، ُمقؾمققم٦م اًمٖمزوات اًمٙمؼمى، (1)

ٜم٤مف سمـ قمٌداًمدار اًمٕمٌدري، يٙمٜمك سم٠ميب اؾمٛمف: زرارة سمـ قمٛمػم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُم (2)

قمزيز، وهق سمٙمٜمٞمتف أؿمٝمر، أُمف أم ظمٜم٤مس سمٜم٧م ُم٤مًمؽ ُمـ سمٜمل ًم١مي، أه يقم سمدر ُمع 

 ،7ج ُمـ أه ُمـ اعمنميملم وىمد أؾمٚمؿ. اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،

 .274ص

 (.977ح) 393ص ،22ج اًمٓمؼماين: اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، (3)

ٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل، يٙمٜمك أسم٤م يزيد، شم٠مظمر هق: قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قم (4)

إؾمَلُمف إمم قم٤مم اًمٗمتح، وىمٞمؾ: أؾمٚمؿ سمٕمد اْلديٌٞم٦م، وه٤مضمر ذم أول ؾمٜم٦م صمَمن، ويم٤من 

= 
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وم٠مضب قمٜم٘مف، وم٢من ه١مٓء أئٛم٦م اًمٙمٗمر وصٜم٤مديده٤م. ومٝمقى رؾمقل الِل 

 ُم٤م ىم٤مل أسمق سمٙمر ومل َيق ُم٤م ىم٤مل قمٛمر
(2)

 . 

أٟمف  زل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٕمد هذا يٕم٤مشم٥م اًمٜمٌل وىمد ٟم

أظمذ اًمٗمداء
(1)

 ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۈئ ۆئ)ُمـ إهى، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

(ی ىئ ىئ ىئ ېئ
(3)

 ، ًمٙمٜمف أضم٤مز شمٍمف اًمٜمٌل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أهه يقم سمدر ومٗمداه قمٛمف اًمٕم٤ٌمس، وؿمٝمد همزوة ُم١مشم٦م، ويم٤من قم٤معم٤ًم سم٠مٟم٤ًمب ىمريش  =

ؾ اْلرة. اسمـ وُمآصمره٤م وُمث٤مًمٌٝم٤م، شمقذم ذم ظمَلوم٦م ُمٕم٤موي٦م، وىمٞمؾ: ذم أول ظمَلوم٦م يزيد ىمٌ

: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز 1078قمٌداًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ص

 .531ص ،4ج اًمّمح٤مسم٦م،

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب  (1)

 (.58-4563، ح)307ص ،12ج اإلقمداد سم٤معمَلئٙم٦م ذم همزوة سمدر وإسم٤مطم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ،

واعمّد، واًمٗمتح ُمع اًمَ٘مٍْم: ومٙم٤مك إؾمػم، ي٘م٤مل: ومداه يْٗمِديف ومِداًء  اًمٗمداء سم٤مًمٙمن (2)

وومدى، ووم٤مداه ُيٗم٤مديف ُُمٗم٤مداًة إذا أقمٓمك ومداءه وأٟم٘مذه، وومّداه سمٜمٗمًف وومداه إذا ىم٤مل ًمف: 

 ضُمٕمٚم٧م ومداك، واًمٗمدي٦م: اًمٗمداء.

 وىمٞمؾ: اعمٗم٤مداة: أن شمٗمتؽ إؾمػم سم٠مؾمػم ُمثٚمف، وومٞمف: وم٤مهمٗمر ومداًء ًمؽ ُم٤م اومتٗمٞمٜم٤م 

إـمَلق هذا اًمٚمٗمظ ُمع الِل شمٕم٤ممم حمٛمقل قمغم اعمج٤مز واإلؾمتٕم٤مرة: ٕٟمف إٟمَم ُيٗمدى ُمـ  

اعمٙم٤مره ُمـ شمٚمح٘مف، ومٞمٙمقن اعمراد سم٤مًمٗمداء اًمتٕمٔمٞمؿ واإليم٤ٌمر، ٕن اإلٟم٤ًمن ٓ ُيٗمدى إٓ 

سم٤مًمرومع قمغم آسمتداء، واًمٜمّم٥م قمغم  "ومِداء"ُمـ يٕمٔمٛمف، ومٞمٞمذل ٟمٗمًف ًمف، ويروى 

، ٤3مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر، سم٤مب اًمٗم٤مء ُمع اًمدال، جاعمّمدر. اسمـ إصمػم: اًمٜمٝم

 .419ص

 .68، 67ؾمقرة إٟمٗم٤مل، أي٤مت:  (3)
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ذم إقمٗم٤مئٝمؿ ُمـ اًم٘متؾ، وىمٌقل  واضمتٝم٤مده، وىمد اؾمتٛمر 

اًمٗمدي٦م ممـ يًتٓمٞمع ُمٜمٝمؿ، وىمد شمٗم٤موت ُم٘مدار هذه اًمٗمدي٦م وٟمققمٝم٤م 

 سمح٥ًم طم٤مًم٦م يمؾ أؾمػم.

ُمـ يم٤من ذا ُم٤مل: ومٙم٤من ومداؤه أرسمٕم٦م آٓف درهؿ، قمـ اسمـ  *

ويم٤من  ،أؾم٤مرى سمدر ىم٤مل: وم٤مدى رؾمقل الِل  قم٤ٌمس 

ومداء يمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م آٓف
(2)

وممـ أظمذ ُمٜمف أرسمٕم٦م آٓف درهؿ  

أسمق وداقم٦م
(1)

ئ٦م أوىمٞم٦م، أُم٤م ومداء اًمٕم٤ٌمس ومٛم
(3)

، وىمٞمؾ صمَمٟملم أوىمٞم٦م، 

وآظمرون أظمذ ُمٜمٝمؿ أرسمٕملم أوىمٞم٦م
(6)

. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 60ص ،3أيب داود: ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ذم ىمتؾ إؾمػم صؼمًا، ج (1)

 (.2686ح)

هق: اْل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؿ اًم٘مرر اًمًٝمٛمل، أسمق وداقم٦م، أه يقم سمدر  (2)

ل أؾمػم ومدي ُمـ سمدر، أؾمٚمؿ يقم ومتح ُمٙم٦م. اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز وهق أو

 .458ص ،7اًمّمح٤مسم٦م، ج

أوىمٞمف: ومٞمف ٓ صدىم٦م ذم أىمؾ ُمـ مخس أواٍق، إواىمّل مجع أوىمٞم٦م، سمْمؿ اهلٛمزة وشمِمديد  (3)

اًمٞم٤مء، واجلٛمع يِمدد وخيٗمػ، ُمثؾ أصم٘مٞم٦م وأصم٤مذّم وأصم٤مٍف، ورسمَم جيلء ذم اْلدي٨م وىمٞم٦م، 

٦م، ومهزهت٤م زائدة، ويم٤مٟم٧م إوىمٞم٦م ىمديًَم قم٤ٌمرة قمـ أرسمٕملم درمه٤ًم، وهل وًمٞم٧ًم سم٤مًمٕم٤مًمٞم

ذم همػم اْلدي٨م ٟمّمػ ؾمدس اًمرـمؾ، وهق ضمزء ُمـ اصمٜمل قمنم ضمزءًا وختتٚمػ 

سم٤مظمتَلف اصٓمَلح اًمٌَلد. اسمـ إصمػم: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري اْلدي٨م وإصمر، سم٤مب اهلٛمزة 

 .80، ص1ُمع اًمقاو، ج

 .322ص ،7ج ح اًمٌخ٤مري،اسمـ طمجر: ومتح اًم٤ٌمري، ذح صحٞم (4)
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وُمٜمٝمؿ ُمـ أـمٚمؼ هاطمف ُم٘م٤مسمؾ إـمَلق هاح أطمد اعمًٚمٛملم،  *

وم٠مـمٚمؼ هاح قمٛمرو سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ُم٘م٤مسمؾ إـمَلق هاح ؾمٕمد سمـ 

اًمٜمٕمَمن
(2)

، اًمذي أهه أسمق ؾمٗمٞم٤من وهق يٕمتٛمر
(1)

. 

وُمـ مل يٙمـ ًمدَيؿ ُم٘مدرة قمغم اًمٗمداء ويم٤مٟمقا يٕمرومقن اًمٙمت٤مسم٦م،  *

 اسمـ قم٤ٌمس  يم٤من ومداؤهؿ أن يٕمٚمٛمقا أوٓد إٟمّم٤مر اًمٙمت٤مسم٦م، قمـ

يم٤من ٟم٤مس ُمـ إهى يقم سمدر مل يٙمـ هلؿ ومداء، ومجٕمؾ رؾمقل )ىم٤مل: 

(ومداءهؿ أن يٕمٚمٛمقا أوٓد إٟمّم٤مر اًمٙمت٤مسم٦م الِل 
(3)

. 

ُمـ ىمٌؾ ُم٤م قمٜمده قمٜمد شمٕمذر اعمٓمٚمقب، وم٘مد أرؾمٚم٧م  وُمٜمٝمؿ* 

ىمَلدة هل٤م ًمتٗمدي هب٤م زوضمٝم٤م أسمق اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع زيٜم٥م 
(6)

 

 ُمـ همػم ومداء.ومردوه٤م هل٤م، وأـمٚم٘مقا أؾمػمه٤م 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ: ؾمٕمد سمـ اًمٜمٕمَمن سمـ زيد سمـ أيم٤مل إٟمّم٤مري، إود، أظمذه أسمق ؾمٗمٞم٤من  (1)

سمـ طمرب أؾمػمًا، ومٗمدى سمف اسمٜمف قمٛمرو سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من. اٟمٔمر شمرمجتف ذم: اسمـ قمٌداًمؼم: 

 ،3ج : اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،317آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص

 .87ص

 .359: ُمٝمدي رزق الِل: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ص201ص ،3ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)

 (.2216ح) 47ص ،4ج اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: اعمًٜمد، (3)

أسمق اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع سمـ قمٌداًمٕمزى سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر، وأُمف ه٤مًم٦م  (4)

،  زوج اسمٜمتف زيٜم٥م سمٜم٧م ظمقيٚمد أظم٧م ظمدجي٦م صٝمر رؾمقل الِل 

ويم٤من ممـ ؿمٝمد سمدرًا ُمع يمٗم٤مر ىمريش واه، وأؾمٚمؿ ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ًمٚمٝمجرة، شمقذم ذم 

ظمَلوم٦م أيب سمٙمر ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة ُمـ اهلجرة.  اٟمٔمر شمرمجتف ذم: اسمـ قمٌداًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب ذم 

 .819ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص



 

 313 

ّـَ قمٚمٞمٝمؿ *  رؾمقل الِل  وُمـ مل ي٘مدر قمغم اًمٗمداء َُم

سمدون ومداء، ُمٜمٝمؿ اعمٓمٚم٥م سمـ طمٜمٓم٥م
(2)

، وصٞمٗمل سمـ روم٤مقم٦م، وأسمق قمزة 

اًمِم٤مقمر
(1 )(3)

. 

وأؾمٚمؿ أهمٚم٥م ه١مٓء إؾم٤مرى قمغم ومؽمات خمتٚمٗم٦م ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م 

ويم٤من وسمٕمده٤م،
 

ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م اْلًٜم٦م واعمـ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًم٘متؾ وأظمذ اًمٗمداء 

ذم ىمٚمقهبؿ مم٤م أصمر
 

دومٕمٝمؿ
 

ًمإلؾمَلم
(6)

. 

ذم  ًم٘مد يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ىمرره٤م رؾمقل الِل 

أول همزوة أظمذ ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن أهى هل: اؾمتقصقا سم٤مٕهى ظمػماً 
(5)

 

مل شمٙمـ جمرد ىم٤مٟمقن  وهذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل أُمر هب٤م رؾمقل الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يقم اعمٓمٚم٥م سمـ طمٜمٓم٥م اْل٤مرث سمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمر سمـ خمزوم اًم٘مرر اعمخزوُمل، أه  (1)

 .132ص ،3ج شمرمجتف ذم: اسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، سمدر صمؿ أؾمٚمؿ . اٟمٔمر

ُض قمغم اًمٜمٌل  (2) وم٠مه  أسمق قمزة اًمِم٤مقمر: هق قمٛمرو سمـ قمٌدالِل، يم٤من حيْمِّ

ّـَ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: ٓ  ، ومٛم يقم سمدر، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد: إين رضمؾ ُُمٕمٞمؾ، وزم سمٜم٤مت وم٤مُمٜمـ قمكمَّ

 أىم٤مشمؾ حمٛمدًا أسمدًا!.

دي: أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اْلًـ سمـ دريد، اإلؿمت٘م٤مق، )حت٘مٞمؼ: قمٌداًمًَلم حمٛمد إز 

 .131م(، ص1991هـ/1411ه٤مرون، دار اجلٞمؾ، ًمٌٜم٤من، 

: ُمٝمدي سمـ رزق الِل، اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، 211ص ،3ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (3)

 .360ص

ٗمًػم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ًمَلؾمتزادة ذم ُمٕمروم٦م أؾمَمئٝمؿ يراضمع اًمًٝمٞمكم، اًمروض أٟمػ ذم شم (4)

 ٓسمـ هِم٤مم.

 .393ص ،22ج اًمٓمؼماين: اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، (5)
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ثػمة شمٜمٌئ ُمٔم٤مهر يم ٟمٔمري ًمٞمس ًمف شمٓمٌٞمؼ ذم واىمع اْلٞم٤مة، وإٟمَم متثٚم٧م ذم

 قمـ ىمٚمقب ُمألهت٤م اًمرمح٦م.

ذم شمٕم٤مُمَلشمف ُمع  وىمد دمغم طمرص رؾمقل الِل 

: إهى ذم آهتَمم سمٛم٠ميمٚمٝمؿ ويمًقهتؿ، وم٘مد ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

أصح٤مسمف يقم سمدر أن يٙمرُمقا إؾم٤مرى،  أُمر رؾمقل الِل »

شويم٤مٟمقا ي٘مدُمقهنؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ قمٜمد اًمٖمداء
 (2)

. 

ؿ ُمـ ـمٕم٤مم، وي٘مدُمقٟمف هلؿ سمؾ يم٤مٟمقا يٜمت٘مقن هلؿ أضمقد ُم٤م ًمدَي

هلؿ وه٤م هق أطمد إهى أسمق  قمٛمًَل سمقصٞم٦م رؾمقل الِل 

يروي ُم٤م طمدث ًمف سم٘مقًمف: يمٜم٧م  قمزيز ؿم٘مٞمؼ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم 

ذم رهط ُمـ إٟمّم٤مر طملم أىمٌٚمقا يب ُمـ سمدر، ومٙم٤مٟمقا إذا ىمدُمقا همداءهؿ 

وقمِم٤مءهؿ ظمّمقين سم٤مخلٌز، وأيمٚمقا اًمتٛمر ًمقصٞم٦م رؾمقل الِل 

  شم٘مع ذم يد رضمؾ ُمٜمٝمؿ يمنة ظمٌز إٓ ٟمٗمحٜمل إي٤مهؿ سمٜم٤م، ُم٤م

ٝم٤م ىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ويم٤من أسمق  ًَّ هب٤م، وم٠مؾمتحل وم٠مرده٤م ومػمّده٤م قمكم َُم٤م يٛم

قمزيز هذا ص٤مطم٥م ًمقاء اعمنميملم سمٌدر سمٕمد اًمٜمي سمـ اْل٤مرث
(1)

. 

وم٤مًمرضمؾ مل يٙمـ ؿمخّمٞم٦م قم٤مدي٦م، سمؾ يم٤من ُمـ أؿمد اعمنميملم قمغم 

وؾم٤مدهتؿ! وًمٙمـ هذا مل  اعمًٚمٛملم، ومَل حيٛمؾ اًمٚمقاء إٓ ؿمجٕم٤من اًم٘مقم

يٖمػم ُمـ إُمر ؿمٞمئ٤م، ٕن اًمرمح٦م سم٤مٕؾمػم أصؾ ُمـ أصقل اًمتٕم٤مُمؾ ٓ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .584ص ،4ج اٟمٔمر: اسمـ يمثػم: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، (1)

 .475ص ،2: اسمـ يمثػم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ج15ص ،2ج اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، (2)
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 جيقز اًمتخكم قمٜمف حت٧م أي فمرف ُمـ اًمٔمروف.

ومل ي٘متٍم اعمًٚمٛمقن قمغم إـمٕم٤مم أهاهؿ ُمـ اعمنميملم، سمؾ يم٤مٟمقا 

ي٘مدُمقن هلؿ اعمَلسمس أيْم٤ًم، وهذا صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح، وم٘مد ضمٕمؾ 

ّمحٞمح ؾمَمه: سم٤مب اًمٙمًقة ًمألؾم٤مرى ذيمر ومٞمف سم٤مسم٤ًم ذم اًم اًمٌخ٤مري 

ىم٤مل: عمـ٤َّم يم٤من يقم سمدر أيت سم٠مؾم٤مرى، وأيت   قمٌدالِل أن ضم٤مسمر سمـ

ًمف ىمٛمٞمّم٤ًم  سم٤مًمٕم٤ٌمس، ومل يٙمـ قمٚمٞمف صمقب ومٜمٔمر اًمٜمٌل 

 سمـ أيب ي٘مُدرقمٌدالِل ومقضمدوا ىمٛمٞمص
(2)

 قمٚمٞمف ومٙم٤ًمه اًمٜمٌل  

إي٤مه
(1)

. 

رهط ُمـ  وهذا أسمقا ًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع حيدصمٜم٤م ىم٤مل: يمٜم٧م ذم

إٟمّم٤مر ضمزاهؿ الِل ظمػمًا يمٜم٤م إذا شمٕمِمٞمٜم٤م أو شمٖمديٜم٤م آصمروين سم٤مخلٌز، وأيمٚمق 

اًمتٛمر، واخلٌز ُمٕمٝمؿ ىمٚمٞمؾ، واًمتٛمر زادهؿ، طمتك إن اًمرضمؾ ًمت٘مع ذم يده 

. ويم٤من اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ي٘مقل ُمثؾ ذًمؽ ويزيد،  يمنة ومٞمدومٕمٝم٤م إزمَّ

ويم٤مٟمقا حيٛمٚمقٟمٜم٤م ويٛمِمقن
(3)

.   

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اًمٓمقل، ويمذًمؽ يم٤من ، وإٟمَم يم٤من ذًمؽ ٕن اًمٕم٤ٌمس يم٤من سَملمِّ -سمْمؿ اًمدال-ي٘مدر قمٚمٞمف: (1)

 اسمـ طمجر اًمٕمً٘مَلين، ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، قمٌدالِل سمـ أيب. اٟمٔمر:

 .142ص ،6ج

 ،2ج اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب يمًقة إهى، (2)

 (.3008ح) 602ص

 .119اٟمٔمر: اعمٖم٤مزي، اًمقاىمدي ص (3)
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 ٞمع شمٕم٤مُمَلت رؾمقل الِل وٓ يٛمٙمـ أن ٟمًت٘ميص مج

اًمتل شمٔمٝمر طم٘مٞم٘م٦م هيرشمف، وطمًـ ظمٚم٘مف ذم ؾمٚمٛمف وطمرسمف وشمٕم٤مُمَلشمف 

يمٚمٝم٤م، وًمٙمٜمٜم٤م ايمتٗمٞمٜم٤م سمٌٕمض هذه اعمقاىمػ، واًمتل شمدل دًٓم٦م واوح٦م 

قمغم يمَمل أظمَلىمف، مم٤م يم٤من هل٤م إصمر ذم إؾمَلم أيمثر أهى سمدر، وىمد ذيمر 

وهذا ًمٞمس قمغم  اعم١مرظمقن أؾمَمء قمنميـ رضمًَل ممـ أؾمٚمؿ ُمـ إؾم٤مرى

ؾمٌٞمؾ اْلٍم
(2)

. 

ًم٘مد هت دقمقة اإلؾمَلم إمم ىمٚمقهبؿ وـمٝمرت سمحًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م 

ٟمٗمقؾمٝمؿ، وقم٤مد إهى إمم سمَلدهؿ وأهٚمٞمٝمؿ، يتحدصمقن قمـ حمٛمد 

  وُمٙم٤مرم أظمَلىمف، وقمـ حمٌتف وؾمَمطمتف وقمـ دقمقشمف وُم٤م

ومٞمٝم٤م ُمـ اًمؼم واًمت٘مقى، واإلصَلح واخلػم، إن هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمريٛم٦م 

ؿم٤مهد قمغم ؾمٛمق اإلؾمَلم ذم اعمج٤مل إظمَلىمل، طمٞم٨م ٟم٤مل ًمألهى 

أقمداء اإلؾمَلم ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م أقمغم درضم٤مت ُمٙم٤مرم إظمَلق 

اًمتل شمتٛمثؾ ذم ظمٚمؼ اإليث٤مر واًمرمح٦م واًمٕمٗمق، مم٤م يم٤من ًمف إصمر ذم ىمٌقل 

 اًمٙمثػميـ ًمإلؾمَلم.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم 180ص ،3ج اٟمٔمر: اًمًٝمٞمكم: اًمروض أٟمػ، (1)

 .194اعمٖم٤مزي واًمًػم ص
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 (2)إضالّ بين املصطًل -3

َُـّا أطًل زضٍٛ اهلل   أضساِٖ يـ

أن سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ جيٛمٕمقن ًمف،  ؾمقل الِل سمٚمغ ر

وىم٤مئدهؿ اْل٤مرث سمـ أيب ضار
(1)

 ومٚمَم ؾمٛمع رؾمقل الِل  

هبؿ ظمرج إًمٞمٝمؿ، طمتك ًم٘مٞمٝمؿ قمغم ُم٤مء ي٘م٤مل ًمف: اعمريًٞمع
(3)

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  

ىمديد إمم اًم٤ًمطمؾ، ومتزاطمػ اًمٜم٤مس واىمتتٚمقا، ومٝمزم الِل سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ىم٤مل اًمقاىمدي: يم٤مٟمقا يٜمزًمقن ٟم٤مطمٞم٦م اًمٗمرع، وهؿ طمٚمٗم٤مء سمٜمل ُمدًم٩م، ويم٤من رأؾمٝمؿ وؾمٞمدهؿ  (1)

اْل٤مرث سمـ أيب ضار، وىم٤مل أسمق قمٌٞمد قمـ هِم٤مم سمـ حمٛمد اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل: إٟمَم ؾمٛمقا 

اًمٞمٛمـ ذم اًمٌَلد، وأىمٌؾ سمٜمق قمٛمرو سمـ  ظمزاقم٦م، ٕن سمٜمل ُم٤مزن سمـ إزد عم٤ّم شمٗمرىم٧م إزد ُمـ

 .303ْلل، وم٤مٟمخزقمقا ُمـ ىمقُمٝمؿ ومٜمزًمقا ُمٙم٦م. اٟمٔمر: اًمقاىمدي، اعمٖم٤مزي، ص

وهق واًمد ضمقيري٦م سمٜم٧م اْل٤مرث زوضم٦م  -اخلزاقمل-هق اْل٤مرث سمـ أيب ضار اعمّمٓمٚم٘مل  (2)

، ويم٤مٟم٧م ُمـ وٛمـ ؾم٤ٌمي٤م سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ، طمٞم٨م وىمٕم٧م ذم اًمًٝمؿ اًمٜمٌل 

س وأىمٌؾ أسمقه٤م اْل٤مرث سمـ أيب ضار ًمٗمداء اسمٜمتف، وأؾمٚمؿ ًمث٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمَم

اْل٤مرث، وأؾمٚمؿ ُمٕمف اسمٜم٤مه وٟم٤مس ُمـ ىمقُمف. اٟمٔمر: اسمـ قمٌداًمؼم، اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م 

 .165إصح٤مب، ص

أطمد رواومد ؾمت٤مرة، ومٞمف آسم٤مر زراقمٞم٦م، وٟمزل ُمـ سمٜمل  "طمقرة"اعمريًٞمع: ضمزء ُمـ وادي  (3)

 ، وأهٚمف ي٘مقًمقن: ؾمٚمٞمؿ، وُم٤مؤه همٞمؾ يًٞمح قمغم وضمف إرض

وهل قم٤مدة اًم٤ٌمدي٦م ذم ىمٚم٥م أُمث٤مًمف ًمت٘م٤مرب خم٤مرج اْلروف، وؾمت٤مرة وىُمديد واٍد  "اعمريّمع" 

واطمد، إٟمَم اًمذي أو هؿ ذم حتديده طمتك فمٜمف يمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ُمـ اًم٤ًمطمؾ، هق ىمقل اسمـ 

اًمٌحر ىمراسم٦م  واًمقاىمع أٟمف داظمؾ قمـ اًم٤ًمطمؾ، ومٌٞمٜمف وسملم ؾمٞمػ "إمم اًم٤ًمطمؾ"إؾمح٤مق 

يمٞمَلً، سملم ضم٤ٌمل هت٤مُم٦م، وأهٚمف اًمٞمقم ؾمٚمٞمؿ، وٓ ذيمر خلزاقم٦م ذم هذه اًمٜمقاطمل ذم  (80)

 .290يقُمٜم٤م هذا. اًمٌَلدي: قم٤مشمؼ همٞم٨م، ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ص
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 وىمتؾ ُمـ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ.

ُمٜمٝمؿ ؾمٌٞم٤ًم يمثػمًا،  ىمد أص٤مب ويم٤من رؾمقل الِل 

وم٘مًٛمف ذم اعمًٚمٛملم، ويم٤من ومٞمٛمـ أصٞم٥م يقُمئذ ُمـ اًم٤ًٌمي٤م ضمقيري٦م سمٜم٧م 

اْل٤مرث سمـ أيب ضار
(2)

. 

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم، قمـ قمروة 

 ىم٤مًم٧م: عم٤م ىمًؿ رؾمقل الِل  سمـ اًمزسمػم، قمـ قم٤مئِم٦م 

ًمث٤مسم٧م سمـ ؾم٤ٌمي٤م سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وىمٕم٧م ضمقيري٦م سمٜم٧م اْل٤مرث ذم اًمًٝمؿ 

ىمٞمس سمـ اًمِمَمس
(1)

، أو ٓسمـ قمؿ ًمف، ومٙم٤مشمٌتف قمغم ٟمٗمًٝم٤م، ويم٤مٟم٧م اُمرأة 

طمٚمقة ُمَلطم٦م، ٓ يراه٤م أطمد إٓ أظمذت سمٜمٗمًف وم٠مشم٧م رؾمقل الِل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ضمقيري٦م سمٜم٧م اْل٤مرث سمـ أيب ضار سمـ طمٌٞم٥م سمـ قم٤مئذ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمذيٛم٦م، وضمذيٛم٦م  (1)

يقم  ، ؾم٤ٌمه٤م رؾمقل الِل ل هق اعمّمٓمٚمؼ ُمـ ظمزاقم٦م زوج اًمٜمٌ

اعمريًٞمع وهل همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ذم ؾمٜم٦م مخس ُمـ اًمت٤مريخ، وىمٞمؾ: ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م، 

ويم٤مٟم٧م ىمٌٚمف حت٧م ُم٤ًمومع سمـ صٗمقان اعمّمٓمٚم٘مل، ويم٤مٟم٧م اُمرأة مجٞمٚم٦م طمٗمْم٧م 

هـ. 56وروت قمٜمف، وشمقومٞم٧م ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م  ضمقيري٦م قمـ رؾمقل الِل 

 .868ٕصح٤مب، صاسمـ قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م ا

صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمَمس سمـ فمٝمػم اسمـ ُم٤مًمؽ سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إهمر اسمـ  (2)

صمٕمٚم٦ٌم سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج سمـ اْل٤مرث سمـ اخلزرج، ويم٤من صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ظمٓمٞم٥م 

، يمَم ي٘م٤مل ْل٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م: إٟمّم٤مر، وي٘م٤مل ًمف: ظمٓمٞم٥م رؾمقل الِل 

ـ اعمِم٤مهد، وىمتؾ يقم اًمٞمَمُم٦م ، ؿمٝمد أطمدًا وُم٤م سمٕمده٤م ُمؿم٤مقمر رؾمقل الِل 

. اسمـ قمٌداًمؼم: اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م ؿمٝمٞمدًا ذم ظمَلوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

 .130إصح٤مب، ص
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  شمًتٕمٞمٜمف ذم يمت٤مسمتٝم٤م، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومقالِل ُم٤م هق إٓ أن

رأيتٝم٤م قمغم سم٤مب طمجريت ومٙمرهتٝم٤م، وقمروم٧م أٟمف ؾمػمى ُمٜمٝم٤م 

 ٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل الِل، أٟم٤م ضمقيري٦م ُم٤م رأي٧م ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف، وم٘م

سمٜم٧م اْل٤مرث سمـ أيب ضار، ؾمٞمد ىمقُمف، وىمد أص٤مسمٜمل ُمـ اًمٌَلء ُم٤ممل 

خيػ قمٚمٞمؽ، ومقىمٕم٧ُم ذم اًمًٝمؿ ًمث٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ اًمِمَمس، ومٙم٤مشمٌتف 

قمغم ٟمٗمز، ومجئتؽ اؾمتٕمٞمٜمؽ قمغم يمت٤مسمتل، ىم٤مل: ومٝمؾ ًمؽ ذم ظمػم ُمـ 

تؽ ذًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: وُم٤م هق ي٤م رؾمقل الِل؟ ىم٤مل: أىميض قمٜمؽ يمت٤مسم

 وأشمزوضمؽ، ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل الِل، ىم٤مل: ىمد ومٕمٚم٧م.

ىمد  ىم٤مًم٧م: وظمرج اخلؼم إمم اًمٜم٤مس أن رؾمقل الِل 

شمزوج ضمقيري٦م اسمٜم٦م اْل٤مرث سمـ أيب ضار، وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: أصٝم٤مر رؾمقل 

وأرؾمٚمقا ُم٤م سم٠ميدَيؿ، ىم٤مًم٧م: ومٚم٘مد أقمتؼ سمتزوجيف إي٤مه٤م  الِل 

ة يم٤مٟم٧م أقمٔمؿ قمغم ومَم أقمٚمؿ اُمرأ 56،ُم٤مئ٦م أهؾ سمٞم٧م ُمـ سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ

ىمقُمٝم٤م سمريم٦م ُمٜمٝم٤م
(2)

. 

وشمٕمتؼم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ )اعمريًٞمع( ُمـ اًمٖمزوات اًمٗمريدة 

 اعم٤ٌمريم٦م اًمتل أؾمٚمٛم٧م قم٘مٌٝم٤م ىمٌٞمٚم٦م سم٠مهه٤م ويم٤من زواج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،4ج ، واٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،304-303اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (1)

 : اعم٘مريزي: أُمت٤مع إؾمَمع،52ص ،4ج : اًمٌٞمٝم٘مل: دٓئؾ اًمٜمٌقة،253-252ص

: 299: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم، ص206-205ص ،1ج

رزق  : ُمٝمدي490ص ،4اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد، ج

 .303-302الِل: صٗمقة اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم ؾمػمة ظمػم اًمؼمي٦م، ص
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سمٜم٧م زقمٞمؿ اًم٘مقم ذا ُم٘مّمد  ُمـ ضمقيري٦م  اًمٜمٌل 

قمٔمٞمؿ مم٤م أدى صمَمره ُم٤ٌمذة، إذ اؾمتٙمثر اًمّمح٤مسم٦م قمغم أٟمٗمًٝمؿ، أن 

حت٧م أيدَيؿ أهى، وم٠مقمت٘مقهؿ  ل الِل يٙمقن أصٝم٤مر رؾمق

مجٞمٕم٤ًم ومٙم٤من هذا داومٕم٤ًم إلؾمَلُمٝمؿ، وهذه صقرة ُمـ صقر اْل٥م 

أدت إمم إؾمَلم  وإدب ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمع رؾمقل الِل 

 اًم٘مٌٞمٚم٦م يمٚمٝم٤م..

وإن ُمرد هذا اْلدث اًمت٤مرخيل هق طمًـ ظمٚمؼ رؾمقل الِل وطم٥م 

وشمٙمريٛمٝمؿ إي٤مه، وإيم٤ٌمرهؿ ؿمخّمف  اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل 

وشم٠مؾمٞمٝمؿ سم٠مظمَلق ىم٤مئدهؿ ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م إهى اًمتل قمٝمدوه٤م  اًمٕمٔمٞمؿ،

 ُمٜمف.

 ومٝمذا اعمقىمػ اًمٕمٔمٞمؿ يٌلم ًمٜم٤م ُمدى رمح٦م اًمٜمٌل 

سم٤مٕهى ويٙمِمػ اًمًت٤مر قمـ ؿمخّمٞم٦م سمٚمٖم٧م ُمـ اًمًٛمق واًمرومٕم٦م 

ُمٌٚمٖم٤ًم سمٕمٞمدًا، ؿمخّمٞم٦م حُترك إومئدة ٟمحقه٤م سمٗمٞمض قم٤مرم ُمـ اًمرمح٦م 

 واًمٕمٗمق واًمًَمطم٦م.
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 دٜب١ٝايعفٛ عٔ أضس٣ احل -4

 پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ)ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز: 

(ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
(2)

. 

شمٗمًػم هذه أي٦م، روى يزيد سمـ ه٤مرون ىم٤مل:  دىم٤مل اًم٘مرـمٌل قمٜم

أظمؼمٟم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس أن صمَمٟملم رضمًَل ُمـ أهؾ ُمٙم٦م 

ُمـ ضمٌؾ اًمتٜمٕمٞمؿ هٌٓمقا قمغم اًمٜمٌل 
(1)

ُمتًٚمحلم يريدون  

وأصح٤مسمف، وم٠مظمذٟم٤مهؿ ؾِمْٚمَم وم٤مؾمتحٞم٤مهؿ، وم٠مٟمزل  ًمٜمٌل همرة ا

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ)الِل شمٕم٤ممم: 

(ٺ ڀ
(3)

 سمـ ُمٖمٗمؾ اعمزينقمٌدالِل وىم٤مل 
(6)

: يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .24ؾمقرة اًمٗمتح، آي٦م:  (1)

اًمتٜمٕمٞمؿ، وهق واٍد ظم٤مرج اْلرم  اًمتٜمٕمٞمؿ: ضم٤مء ذيمره ذم ُمقاوع ُمـ اًمًػمة، وىمد ي٘م٤مل وادي (2)

ُمـ اًمِمَمل، يٜمحدر ُمـ اًمثٜمٞم٦م اًمٌٞمْم٤مء، ومٞمتجف ؿمَمًٓ حم٤مذي٤ًم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم اعمتجف إمم اعمديٜم٦م 

ومٞمّم٥م ذم وادي ي٠مضم٩م اًمذي يذه٥م ؾمٞمٚمف إمم ُمّر اًمٔمٝمران ؿمَمل همريب ُمٙم٦م قمغم ىمراسم٦م 

 .65اًمٜمٌقي٦م، ص( يمٞمَلً. اًمٌَلدي: قم٤مشمؼ همٞم٨م، ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم اًمًػمة 20)

، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 1اًم٘مرـمٌل: أيب قمٌدالِل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )ط (3)

 .256ص ،16ج م(،2006-1427سمػموت، 

هق قمٌدالِل سمـ ُمٖمٗمؾ سمـ قمٌد همٜمؿ، وي٘م٤مل: اسمـ قمٌد هنؿ سمـ قمٗمٞمػ سمـ ؾمحٞمؿ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ  (4)

أصح٤مب  ـ قمٛمرو اعمزين، يم٤من ُمـقمدي سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ رويد سمـ ؾمٕمد سمـ قمداء سمـ قمثَمن سم

اًمِمجرة، ؾمٙمـ اعمديٜم٦م، صمؿ حتّقل قمٜمٝم٤م إمم اًمٌٍمة، واسمتٜمك هب٤م دارًا ىمرب اعمًجد 

اجل٤مُمع، وهق أطمد اًمٌٙم٤مئلم ذم همزوة شمٌقك، وؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمِمجرة، وهق أطمد اًمٕمنمة 

= 
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  سم٤مْلديٌٞم٦م ذم أصؾ اًمِمجرة اًمتل ىم٤مل الِل ذم اًم٘مرآن، ومٌٞمٜم٤م

ٟمحـ يمذًمؽ إذ ظمرج قمٚمٞمٜم٤م صمَلصمقن ؿم٤مسم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ اًمًَلح ومث٤مروا ذم 

وم٠مظمذ الِل سم٠مسمّم٤مرهؿ إًمٞمٝمؿ  ضمقهٜم٤م ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل و

: هؾ ضمئتؿ ذم قمٝمد أطمد وم٠مظمذٟم٤مهؿ، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل الِل 

أو هؾ ضمٕمؾ ًمٙمؿ أطمد أُم٤مٟم٤ًم ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ٓ، ومخغم ؾمٌٞمٚمٝمؿ، وم٠مٟمزل الِل 

(ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)شمٕم٤ممم: 
(2)

. 

ومٝمذا قمٗمق ذم ُمقىمػ قمجٞم٥م، وم٤معمًٚمٛمقن ممٜمققمقن ُمـ دظمقل 

ت اًمٕمدة ْلرهبؿ، وُمع ذًمؽ ٓ ي٠مظمذ اًمرؾمقل ُمٙم٦م، وىمريش ىمد أقمد

  ٓه١مٓء إهى رهٞمٜم٦م سمؾ يٛمـ قمٚمٞمٝمؿ سمٖمػم ومداء، و

 جيٕمٚمٝمؿ ورىم٦م وٖمط قمغم اعمنميملم طمتك ذم هذا اعمقىمػ اًمّمٕم٥م.

 إهن٤م اًمرمح٦م ذم أرىمك صقره٤م.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
هـ. اٟمٔمر: اسمـ 60اًمذيـ سمٕمثٝمؿ قمٛمر ًمٞمٗم٘مٝمقا اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٍمة، وشمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م  =

: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز 478اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ص قمٌداًمؼم:

 .196، ص4اًمّمح٤مسم٦م، ج

اًمٜمقوي: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب ىمقل  (1)

(. 4656/133، ح)392ص ،12ج ،(ٱ  ٻ ٻ     ٻ ٻ )الِل شمٕم٤ممم 

ـ اًمٜم٤ًمئل، يمت٤مب اًمتٗمًػم، ، اًمٜم٤ًمئل: ؾمٜم86ص ،4ج اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: اعمًٜمد،

، أظمرضمف 315ص ،5ج (: اسمـ طمجر: ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري،531ح)

أمحد واًمٜم٤ًمئل ُمـ طمدي٨م قمٌدالِل سمـ ُمٖمٗمؾ سمًٜمد صحٞمح، وأصٚمف ذم صحٞمح ُمًٚمؿ 

 ( سمٜمحقه خمتٍمًا.1784ح )
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وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م هذا اًمٕمٗمق شمقىمٞمع صٚمح اْلديٌٞم٦م، هذا 

، وم٘مد يمٗمك الِل اعمًٚمٛملم ذ اًمّمٚمح اًمذي يم٤من ٟم٘مٓم٦م حتقل ًمٚمٛمًٚمٛملم

ىمريش، وسمذًمؽ يم٤مٟم٧م اًمٗمرص٦م ُمت٤مطم٦م ًمدقمقة اًم٘م٤ٌمئؾ إظمرى، وسم٤مًمٗمٕمؾ 

زاد قمدد اعمًٚمٛملم أوٕم٤موم٤ًم، ومٌٞمٜمَم يم٤من قمددهؿ ذم قمٛمرة اْلديٌٞم٦م ٓ 

ذم ومتح ُمٙم٦م  -سمٕمد ؾمٜمتلم- يتج٤موز إًمػ وأرسمٕمَمئ٦م، وأصٌح قمددهؿ

ل ظمٚم٘مف ويم٤مٟم٧م قمنمة آٓف، وهذا اًمٕمٗمق ُمٜمف يدل قمغم سمٕمد ٟمٔمره ويمَم

 اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م دظمقل أٓف ذم اإلؾمَلم.

ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري 
(2)

ذم ذًمؽ: ومَم ومتح ذم  

اإلؾمَلم ومتح ىمٌٚمف يم٤من أقمٔمؿ ُمٜمف، إٟمَم يم٤من اًم٘مت٤مل طمٞم٨م اًمت٘مك اًمٜم٤مس، 

ومٚمَم يم٤مٟم٧م اهلدٟم٦م وووٕم٧م اْلرب أوزاره٤م، وأُمـ اًمٜم٤مس ويمٚمؿ اًمٜم٤مس 

قا ذم اْلدي٨م، ومٚمؿ ُيَٙمّٚمؿ أطمٌد سم٤مإلؾمَلم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م واًمت٘مقا ومتٗم٤موو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هرة هق: حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمدالِل سمـ قمٌدالِل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمٌدالِل سمـ اْل٤مرث سمـ ز (1)

سمـ يمَلب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م، اإلُم٤مم، اًمٕمٚمؿ، طم٤مومظ زُم٤مٟمف، أسمق سمٙمر 

اًم٘مرر، اًمزهري، اعمدين، ٟمزيؾ اًمِم٤مم. ىم٤مل اعمديٜمل: ًمف ٟمحق ُمـ أًمٗمل طمدي٨م. وىم٤مل 

أسمق داود: طمديثف أًمٗم٤من وُم٤مئت٤م طمدي٨م، اًمٜمّمػ ُمٜمٝم٤م ُمًٜمد، وىم٤مل قمٜمف اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد: 

ؿمٝم٤مب، حيدث ذم اًمؽمهمٞم٥م ومت٘مقل: ٓ حيًـ إٓ هذا،  ُم٤م رأي٧م قم٤معم٤ًم ىمط أمجع ُمـ اسمـ

وإن طمدث قمـ اًمٕمرب وإٟم٤ًمب، ىمٚم٧م: ٓ حيًـ إٓ هذا، وإن طمدث قمـ اًم٘مرآن 

واًمًٜم٦م، يم٤من طمديثف، ويم٤من اًمزهري يقصػ سم٤مًمٕم٤ٌمدة طمتك أٟمف ُيرى سملم قمٞمٜمٞمف أصمر 

 اًمًجقد، وُمـ أىمقال اًمزهري: ٓ يرى اًمٜم٤مس ىمقل قم٤ممل ٓ يٕمٛمؾ، وٓ قمٛمؾ قم٤مُمؾ

 .69، ص6ٓ يٕمٚمؿ. اًمذهٌل: ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌَلء، ج



 

 314 

يٕم٘مؾ ؿمٞمئ٤ًم إٓ دظمؾ ومٞمف، وًم٘مد دظمؾ ذم شمٞمٜمؽ اًمًٜمتلم ُمثؾ ُمـ يم٤من ذم 

اإلؾمَلم ىمٌؾ ذًمؽ أو أيمثر
(2)

 . 

 

 
 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .274ص ،4ج اٟمٔمر: اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)



 

 315 

 

ّٔ ع٢ً أضساِٖ -5 ََ  إضالّ ٖٛاشٕ ملا 

واعمًٚمٛمقن  مل شمٙمـ اعمٕم٤مرك اًمتل ظم٤موٝم٤م اًمرؾمقل 

ًمذيـ ُم٤مرؾمقا ُمع اعمًٚمٛملم آٟمت٘م٤مم ُمـ اعمنميملم اهبدف اًمتِمٗمل أو

ؿمتك أٟمقاع إذى، وطم٤موًمقا إسم٤مدهتؿ ذم يمثػم ُمـ إطم٤ميلم، ًمٙمـ 

، وي١ميمد هذا إُمر، أن اعمًٚمٛملم اطمتًٌقا يمؾ ذًمؽ قمٜمد الِل 

ذم يمثػم ُمـ اعمقاىمػ يم٤من يًتٓمٞمع ُمـ دون ؿمؽ  اًمرؾمقل 

يم٤من يتٕم٤مُمؾ  أن ي٘متؾ ُمـ يريد ُمـ اعمنميملم، وًمٙمٜمف 

 ، سمؾ ويٜمٙمر وسم٘مقة قمغم ُمـ خي٤مًمػ هذا إُمر.سم٤مْلًٜمك واًمٕمٗمق واًمّمٗمح

وُمٕمٚمقم أن ىمٌٞمٚم٦م هقازن ُمع أوٓد قمٛمقُمتٝمؿ صم٘مٞمػ ىمد ىم٤مُمقا 

سمجٛمع أيمؼم قمدد ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم سمٕمد ومتح ُمٙم٦م ذم طمريم٦م اؾمت٤ٌمىمٞم٦م ىمٌؾ أن 

ي٠مشمٞمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ذم دارهؿ ومت٘مدُمقا ٟمحق ُمٙم٦م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمقىمٕم٦م 

طمٜملم
(2)

ٜمٍم ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٕمد ؿم٤مء أن يٙمت٥م اًم اخلٓمػمة، وًمٙمـ الِل  

ة هقم٤من ُم٤م مت٤مؾمٙمقا سمٕمده٤م، وسمٕمد اعمٕمريم٦م همٜمؿ اعمًٚمٛمقن همٜم٤مئؿ  هزَّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

طمٜملم: واٍد ُمـ أودي٦م ُمٙم٦م، ي٘مع ذىمٝم٤م سم٘مراسم٦م صمَلصملم يمٞمًَل، يًٛمك اًمٞمقم وادي  (1)

وُم٤مؤه يّم٥م ذم اعمٖمٛمس ومٞمذه٥م ذم ؾمٞمؾ  -اًمنمائع، وأقمَله اًمّمدر وصدر طمٜملم 

ـ ُمٙم٦م إمم اًمٓم٤مئػ قمغم ـمريؼ اًمٞمَمٟمٞم٦م، ًم٘مٞم٧م اًمنمائع قمغم سمٕمد قمروم٦م إذا يمٜم٧م ظم٤مرضم٤ًم ُم

( يمٞمًَل ُمـ اعمًجد اْلرام، وهل قملم وىمري٦م ٟم٥ًم اًمقادي إًمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م قمٞمٜمٝم٤م 28)

شمًٛمك اعمِم٤مش، وىمد أضمرهت٤م زسمٞمدة إمم ُمٙم٦م، صمؿ اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ ُمٙم٦م. وٓ يٕمرف اًمٞمقم 

 .  107 اجلٖمراومٞم٦م، صاؾمؿ طُمٜملم إٓ اخل٤مص٦م ُمـ اًمٜم٤مس، قم٤مشمؼ اًمٌَلدي، ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل
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ُمـ أوٓد اعمنميملم يمٌػًمايمثػمة ُمـ اإلسمؾ واًمِمٞم٤مه، وأهوا قمددًا 

وٟم٤ًمئٝمؿ سمٚمغ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ؾمت٦م آٓف
(2)

، ويم٤من رؾمقل الِل 

 ؿمٝمرًا ذم  قم٘م٥م قمقدشمف ُمـ طمّم٤مر اًمٓم٤مئػ اٟمتٔمر طمقازم

٠مُمؾ أن سمي٘مًؿ اًم٤ًٌمي٤م ُمـ هقازن قمغم اجلٞمش اإلؾمَلُمل، اجلٕمراٟم٦م مل 

ي٠ميت وضمقه هقازن وزقمَمؤه٤م ويٓمٚمٌقن حترير ٟم٤ًمئٝمؿ وأـمٗم٤مهلؿ، وًمٙمـ 

وأًمّح قم٤مُم٦م اجلٞمش  هقازن شمقاٟم٧م ذم اًم٘مدوم إمم اًمرؾمقل 

ـم٤مًمٌلم ُمٜمف شم٘مًٞمؿ  اإلؾمَلُمل اعمٜمتٍم قمغم رؾمقل الِل 

ٕن  :اجلٜمد قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ سمَم ذم ذًمؽ اًمًٌل، وم٘مًؿ اًمرؾمقل 

ذًمؽ طمؼ ُمـ طم٘مقىمٝمؿ يمَم شم٘ميض سمذًمؽ ىمقاٟملم اْلرب ذم اإلؾمَلم
(1)

. 

يتقىمع، وم٘مد سمٕمث٧م هقازن سمقومد  ويمَم يم٤من اًمرؾمقل 

وإقمَلن إؾمَلُمٝمؿ وي٘مدم  ُمـ يم٤ٌمر زقمَمئٝم٤م عم٘م٤مسمٚم٦م اًمرؾمقل 

ـّ قمغم اًمًٌل وحتريرهؿ.  اًمتَمؾم٤ًم إًمٞمف يٓمٚم٥م ومٞمف اعم

وىمد ورد ظمؼم ىمدوُمٝمؿ ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري
(3)

: أن رؾمقل الِل 

  ىم٤مم طملم ضم٤مءه وومد هقازن ُمًٚمٛملم، وم٠ًمًمقه أن يرد إًمٞمٝمؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .414ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)

 .1684ص ،2ج اٟمٔمر: سم٤مؿمٛمٞمؾ: ُمقؾمققم٦م اًمٖمزوات اًمٙمؼمى، (2)

ۀ ہہ ہ )اًمٌخ٤مري:اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ىمقل الِل شمٕم٤ممم:  (3)

 394ص ،3، ج(ہ ھ ھ ھ ھ ے

 (.4318/4319ح)
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: َُمٕمل َُمـ شَمَرْوَن، أُمقاهلؿ وؾمٌٞمٝمؿ، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل الِل 

ٌَْل،  ًَّ وأطَم٥مُّ اْلدي٨م إممَّ أصَدىُمف، وم٤مظْمت٤مروا إطمَدى اًمّٓم٤مئَٗمَتلِم: إُّم٤م اًم

رؾمقُل الِل وإُّم٤م اعم٤مَل، وىمد يمٜم٧ُم اؾمت٠ْمٟمٞم٧ُم سمُٙمؿ، ويم٤مَن أٟمَٔمَرهؿ 

  ٌََّلمَّ هلؿ أن ـَ اًمّٓم٤مئِػ، ومٚمَمَّ شَم سمْْمَع قَمنْمَة ًَمٞمَٚم٦ًم طملَم ىَمَٗمؾ ُم

همػُم رادٍّ إًمٞمٝمؿ إٓ إطمَدى اًمّٓم٤مئَٗمَتلِم، ىم٤مًمقا: وم٢مٟم٤م  رؾمقل الِل 

ٌْٞمٜم٤َم، وم٘م٤مم رؾمقُل الِل  ذم اعمًٚمٛملم وم٠مصمٜمك قمغم الِل  ٟمخت٤مُر ؾم

قاَٟمُٙمؿ ىمد ضم٤مؤوٟم٤م شم٤مئٌلَِم، وإين ىمد سمَم هق أهُٚمف، صمؿ ىم٤مل: أُّم٤م سَمْٕمُد، وم٢منَّ إظْم 

ٌَْٞمُٝمؿ، ومَٛمـ أطَم٥مَّ ُِمٜمُٙمؿ أْن ُيَٓمٞم٥َِّم ذًمَؽ وَمْٚمَٞمْٗمَٕمؾ  رأي٧ُم أن أُردَّ إًمٞمٝمؿ ؾَم

ِل ُم٤م ُيِٗملُء  وُمـ أطَم٥مَّ ُِمٜمٙمؿ أْن يٙمقَن قمغم طَمٔمِّف طمتَّك ُٟمْٕمٓمَِٞمف إّي٤مه ُمـ أوَّ

قل الِل، وم٘م٤مل الِل قمٚمٞمٜم٤م، ومْٚمٞمٗمٕمؾ، وم٘م٤مل اًمٜم٤مُس: ىمد ـُمٞمٌَّٜم٤م ذًمَؽ ي٤م رؾم

إّٟم٤م ٓ َٟمْدِري َُمـ أِذَن ُِمٜمُٙمؿ ذم ذًمَؽ ممّـَ مل : رؾمقل الِل 

َي٠ْمَذْن، وم٤مِرضمٕمقا طمتَّك َيْروَمَع إًمٞمٜم٤م قُمَروم٤مُؤيُمؿ أَُمريُمؿ ومَرضَمَع اًمٜم٤ّمُس، 

وه  وَمَٙمٚمََّٛمٝمؿ قُمَروم٤مُؤهْؿ، صمؿَّ َرضَمٕمقا إمم رؾمقِل الِل  وم٠مظمؼَمُ

ؿ ىمد ـَمٞمٌَّقا وأِذُٟمقا أهنَّ
(2)

. 

اًمقاىمدي شمٗمّمٞمؾ أيمثر ىم٤مل: ىمدم وومد هقازن، ويم٤من ذم وقمٜمد 

ُمـ اًمرو٤مقم٦م، ىم٤مل يقُمئذ: ي٤م رؾمقل الِل،  اًمقومد قمؿَّ اًمٜمٌل 

ـْ قَمَّمشمِؽ وظَم٤مٓشمِؽ َوطَمقاِوٜمِؽ إٟمَم ذم هذه اْلٔم٤مئر ُمـ يم٤من يِ  ْٙمٗمُٚمُؽ ُم

وىمد طَمَْمٜم٤ّمك ذم طُمُجقِرٟم٤م، َوَأرَوْٕمٜم٤َمك سمثديٜم٤م، وًم٘مد رأيتؽ ُمروٕم٤ًم ومَم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .415-414، ص4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (1)
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ظمػمًا ُمٜمؽ ورأيتؽ ومٓمٞمًَم ومَم رأي٧م ومٓمٞمًَم ظمػمًا ُمٜمؽ، صمؿ  رأي٧م ُمروٕم٤مً 

رأيتؽ ؿم٤مسم٤ًم ومَم رأي٧م ؿم٤مسم٤ًم ظمػمًا ُمٜمؽ، وىمد شمٙم٤مُمٚم٧م ومٞمؽ ظمَلل اخلػم 

ـّ الُِل قَمٚمٞمؽ، وم٘م٤مل رؾمقل  وٟمحـ ُمع ذًمؽ أهؾ وقمِمػمة، وم٤مُمٜمـ قمٚمٞمٜم٤م َُم

ىمد اؾمت٠مٟمٞم٧م سمٙمؿ طمتك فمٜمٜم٧م أٟمٙمؿ ٓ شم٘مدُمقن وىمد »: الِل 

شاًمًٝمَمنىمًؿ اًمًٌل وضمرت ومٞمٝمؿ 
 (2)

. 

وي١ميمد اًمقاىمدي إؾمَلم اًمقومد وإؾمَلم ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ هقازن 

وأهنؿ ضم٤مؤوا سم٢مؾمَلم اجلٛمٞمع ومٞم٘مقل: وىمدم قمٚمٞمف أرسمٕم٦م قمنم رضمًَل ُمـ 

هقازن ُمًٚمٛملم، وضم٤مءوا سم٢مؾمَلم ُمـ وراءهؿ ُمـ ىمقُمٝمؿ، ومٙم٤من رأس 

اًم٘مقم واعمتٙمٚمؿ أسمق سد زهػم سمـ سد صمؿ
 

أُم٤مم رؾمقل الِل  أٟمِمد

  دي ذم اعمٖم٤مزي.اًمقاىمىمّمٞمدة ذيمره٤م 

إّن »ذم اًمٜم٤مس ظمٓمٞم٤ًٌم، وم٘م٤مل:  صمؿ ىم٤مم رؾمقل الِل 

 اًم٘مقم ضم٤مءوا ُمًٚمٛملم، وىمد يمٜم٧م اؾمت٠مٟمٞم٧م هبؿ ومخػمهتؿ سملم 
ِ
َه١ُمٓء

اًمٜم٤ًمء وإسمٜم٤مء وإُمقال ومٚمؿ يٕمدًمقا سم٤مًمٜم٤ًمء وإسمٜم٤مء ومٛمـ يم٤من قمٜمده 

ُمٜمٝمـ رء ومٓم٤مسم٧م ٟمٗمًف أن يرده ومٚمػمؾمؾ وُمـ أسمك ُمٜمٙمؿ ومتًؽ سمح٘مف 

د قمٚمٞمٝمؿ، وًمٞمٙمـ ومرو٤ًم قمٚمٞمٜم٤م ؾم٧م ومرائض ُمـ أول ُم٤م يٗملء الِل سمف ومٚمػم

قمٚمٞمٜم٤م ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل الِل روٞمٜم٤م وؾمٚمٛمٜم٤م، ىم٤مل: ومٛمروا قمروم٤مءيمؿ أن 

شيرومٕمقا ذًمؽ إًمٞمٜم٤م طمتك ٟمٕمٚمؿ
 (1)

. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .631اٟمٔمر: اًمقاىمدي: اعمٖم٤مزي، ص (1)

 .631اٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (2)
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ُمـ يم٤من ذم اًمًٌل ُمـ هقازن  وهٙمذا طمرر اًمرؾمقل 

ذم طمٜملم وم٠مقمت٘مٝمؿ مجٞمٕم٤ًم وُمٜمع أن جيري قمٚمٞمٝمؿ اًمرق
(2)

. 

ُمع هقازن إمم هذا اْلؾ،  صؾ رؾمقل الِل وهبذا و

سم٢مقم٤مدة ٟم٤ًمئٝمؿ وأسمٜم٤مئٝمؿ، ُمع إؿمٕم٤مرهؿ أٟمف ُمٕمٝمؿ ىمٚم٤ًٌم وىم٤مًم٤ًٌم، واىمٜمع 

، اعمًٚمٛملم ذم ذات اًمقىم٧م سمؽمك إهى واًمًٌل اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة الِل 

 أو يٕمقوٝمؿ مم٤م يٗملء الِل قمٚمٞمف ذم اعمًت٘مٌؾ وشمرك هلؿ اًمٖمٜم٤مئؿ.

٦م، وسمف اٟمتٝم٧م هق ُمٜمتٝمك اْلٙمٛم وُم٤م ومٕمٚمف اًمرؾمقل 

ُمِمٙمٚم٦م هقازن، ودظمٚم٧م ذم اإلؾمَلم سمٜمٗمس راوٞم٦م، وىمد شمٞم٘مٜم٧م أهن٤م 

، وًمٞمس جمرد زقمٞمؿ أو ىم٤مئد، وُم٤م اقمت٘مد شمتٕم٤مُمؾ ُمع رؾمقل

أن ذم شم٤مريخ إُمؿ ُمثؾ هذا اًمرىمل ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕمدو سمٕمد اًمٜمٍم ومل 

يٙمـ هذا ًمٞمحدث ًمقٓ أن إؾمَلم اًم٘مقم يم٤من أطم٥م إمم ىمٚم٥م رؾمقل الِل 

 هلؿ وهمٜم٤مئٛمٝمؿ، وًمقٓ أن اًم٘مت٤مل يم٤من ظم٤مًمّم٤ًم لِل ُمـ أُمقا

ومَم أقمٔمؿ قمٗمقك ي٤م رؾمقل الِل ،
(1)

 ! 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1688ص ،2ج اٟمٔمر: سم٤مؿمٛمٞمؾ، ُمقؾمققم٦م اًمٖمزوات اًمٙمؼمى، (1)

، ُم١مؾم٦ًم 1، )ط172اٟمٔمر: راهم٥م اًمنضم٤مين، أظمَلق اْلروب ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ص (2)

 .172م(، ص2010هـ/ 1431اىمرأ، اًم٘م٤مهرة، 
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 ٚإضالَ٘ (2)احلٓفٞ

ظمٞمًَل ىمٌؾ  سمٕم٨م اًمٜمٌل )ىم٤مل:  قمـ أيب هريرة 

ٟمجد، ومج٤مءت سمرضمؾ ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ي٘م٤مل ًمف: صُمَمُم٦ُم سمـ ُأصَم٤مٍل، ومرسمُٓمقه 

ُم٤م  »وم٘م٤مل:  ؾمقاري اعمًجد، ومخرج إًمٞمف اًمٜمٌل سم٤ًمري٦ٍم ُمـ 

ُد، إْن شَمْ٘مُتْٚمٜمل شَمْ٘مُتْؾ ذا َدٍم، وإْن  قمٜمَدَك ي٤م صُمَمُم٦ُم؟ وم٘م٤مل: قِمٜمْدي ظَمػُم ي٤م حمٛمَّ

ْؾ ُمٜمف ُم٤م ؿِمْئ٧َم، ومؽميمف  ًَ شُمٜمِٕمؿ شُمٜمٕمؿ قمغم ؿم٤ميِمٍر، وإن يمٜم٧م شُمِريُد اعم٤َمل وم

؟ ىم٤مل: ُم٤م ىمٚم٧ُم ًَمَؽ. إن طمتَّك يم٤مَن اًمَٖمُد، صمؿَّ ىم٤مل ًمف: ُم٤م قمٜمدك ي٤م صُمَمُم٦مُ 

شُمٜمِٕمؿ شُمٜمِٕمؿ قمغم ؿم٤ميِمٍر، وَمؽَميَمف طمتَّك يم٤مَن سمٕمَد اًمَٖمد، وم٘م٤مل: ُم٤م قمٜمَدَك ي٤م 

صُمَمُم٦ُم؟ وم٘م٤مل: قِمٜمْدي ُم٤م ىمٚم٧ُم ًَمَؽ. وم٘م٤مل: أـمِٚم٘مقا صُمَمُم٦َم وم٤مٟمَٓمَٚمؼ صُمَمُم٦َم إمم 

َؾ صمؿَّ َدظَمَؾ اعمًجَد، وم٘م٤مل: أؿمَٝمُد أْن ٓ ًَ ـَ اعمًِجد، وم٤مهمَت  َٟمخٍؾ ىَمِري٥ٍم ُم
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اًمٜمٕمَمن سمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ قمت٦ٌم سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ يرسمقع سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اًمدؤل هق صمَمُم٦م سمـ أصم٤مل سمـ  (1)

واًمذي ٟمٗمز "سمـ طمٜمٞمٗم٦م اْلٜمٗمل، أسمق أُم٤مُم٦م اًمٞمَمُمل، أؾمٚمؿ وىمدم ُمٙم٦م ُمٕمتٛمرًا وم٘م٤مل: 

طمتك ي٠مذن ومٞمٝم٤م رؾمقل الِل  -ويم٤مٟم٧م ريػ أهؾ ُمٙم٦م-سمٞمده ٓ شم٠مشمٞمٙمؿ طم٦ٌم ُمـ اًمٞمَمُم٦م 

"وارحتؾ هق وُمـ أـم٤مقمف ، وىمد صم٧ٌم قمغم إؾمَلُمف عم٤َّم ارشمد أهؾ اًمٞمَمُم٦م ،

 ُمـ ىمقُمف، وذيمر ًمف ُم٘م٤مُم٤ًم طمًٜم٤ًم ذم اًمردة، واإلذيم٤مر قمغم سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ذم أسمٞم٤مت وهل: 

 قل إٟمٕم٤مُم اًمٜمٌل حمٛمدــإمم اًم٘م    ل ـؿ يردٟمــــقل صمــــاهؿ يؽمك اًم٘م

 رأي٧م ظمٞم٤مًٓ ُمـ طُم٤ًمم ُمٝمٜمد    ؿمٙمرت ًمف ومٙمل ُمـ اًمٖمؾ سمٕمدُم٤م

 . 362-361، ص1ًمّمح٤مسم٦م، جاٟمٔمر: اسمـ طمجر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ا 
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ُد، والِل ُم٤م يم٤من قمغم  َّٓ الِل وأؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل الِل، ي٤م حمٛمَّ إًَمف إ

ٌََح وضمُٝمَؽ أطَم٥مَّ  إرض وضُمف أسمَٖمَض إزمَّ ُمـ وضِمٝمَؽ، وم٘مد أص

ٌََح ِديٜمَُؽ  ـٍ أسمَٖمَض إزمَّ ُمـ ِديٜمَؽ، وم٠مص ، والِل ُم٤م يم٤من ُمـ ِدي اًمقضمقه إزمَّ

، والِل ُم٤م يم٤من ُمـ سَمَٚمٍد أ يـ إزمَّ سمَٖمَض إزمَّ ُمـ سَمَٚمِدَك، وم٠مصٌََح أطَم٥مَّ اًمدِّ

، وإنَّ ظَمٞمَٚمَؽ َأظَمْذشمٜمل وأٟم٤م ُأِريُد اًمُٕمْٛمَرة، ومَمذا  سَمَٚمُدَك أطَم٥مَّ اًمٌَِلد إزمَّ

ه رؾمقُل الِل  َ ، وَأَُمره َأْن َيْٕمَتِٛمَر، ومٚمَم ىمدم ُمٙم٦م شَمَرى، وَمٌنمَّ

ٍد رؾمقِل الِل ـْ أؾمَٚمْٛم٧ُم ُمَع حمٛمَّ ٌَْقَت؟ ىم٤مل: ٓ، وًمٙم  ىم٤مل ًمف ىم٤مئؾ: َص

 ٦ٌُّم طِمٜمْٓم٦ٍم طمتَّك َي٠ْمَذَن ومٞمٝم٤م ،وٓ الِل ٓ ي٠مشمٞمُٙمؿ ُمـ اًمَٞمَمُِم٦م طَم

) (2)اًمٜمٌلُّ 
. 

ىم٤مل اسمـ طمجر: وذم ىمّم٦م صمَمُم٦م ُمـ اًمٗمقائد، رسمط اًمٙم٤مومر ذم 

ّـَ قمغم إؾمػم اًمٙم٤مومر، وشمٕمٔمٞمؿ أُمر اًمٕمٗمق قمـ اعمزء ٕن  :اعمًجد، واعم

أؾمداه اًمٜمٌل صُمَمُم٦ُم أىمًؿ أن سمٖمْمف اٟم٘مٚم٥م طم٤ًٌم ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة عم٤م 

 إًمٞمف ُمـ اًمٕمٗمق واعمـ سمٖمػم ُم٘م٤مسمؾ.. وومٞمف
 

اعمَلـمٗم٦م ُمع ُمـ 

يرضمك إؾمَلُمف ُمـ إؾم٤مرى إذا يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ًمإلؾمَلم، 

وٓؾمٞمَم ُمـ يتٌٕمف قمغم إؾمَلُمف اًمٕمدد اًمٙمثػم ُمـ ىمقُمف
(1)

. 
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 اًمٌخ٤مري: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب وومد طمٜمٞمٗم٦م وطمدي٨م صمَمُم٦م سمـ أصم٤مل، (1)

 (.4372، ح)418ص ،3ج

 .88ص ،8ج اسمـ طمجر: ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، (2)
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شمريم٧م ذم  ومٝمذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ رؾمقل الِل 

 رب اًمٕم٤معملم ُمـ ؾم٤مقمتف، دون ٟمٗمس صمَمُم٦م أصمرًا ـمٞم٤ًٌم طمتك إٟمف أؾمٚمؿ لِل

وٖمط أو إيمراه، سمؾ إن إؾمَلُمف وًمد ىمقيًَم إمم اًمدرضم٦م اًمتل دومٕمتف إمم 

ُمْمحٞم٤ًم  ُم٘م٤مـمٕم٦م ىمريش ُمـ أضمؾ أهن٤م حت٤مرب رؾمقل الِل 

سمذًمؽ سمثروة ه٤مئٚم٦م يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمف ُمـ دم٤مرشمف ُمٕمٝم٤م، وُمْمحٞم٤ًم يمذًمؽ 

 سمٕمَلىم٤مت اضمتَمقمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ُمع أذاف ىمريش.

غم ىمدر يمٌػم ُمـ اًمتِمٌع واًم٘مٜم٤مقم٦م، ُمع أن ًم٘مد يم٤من إؾمَلم صمَمُم٦م قم

مل يدقمف إمم اإلؾمَلم دقمقة ُم٤ٌمذة، وٓ ضمٕمؾ  اًمٜمٌل 

إؾمَلُمف صمٛمٜم٤ًم ًمٗمٙم٤ميمف، وًمٙمـ ىمٜم٤مقم٦م صمَمُم٦م سم٤مإلؾمَلم شمٙمقٟم٧م ُمـ ظمَلل 

واعمًٚمٛملم ُمٕمف ذم  ُمِم٤مهدشمف ًمٚمؼمٟم٤مُم٩م اًمٞمقُمل ًمٚمرؾمقل 

قات أقمٔمؿ جمٛمع هلؿ، وهق اعمًجد.. وؾمَمقمف ٔي٤مت اًم٘مرآن شمتغم ذم صٚم

، ومٙم٤من ومٞمَم رآه وؾمٛمٕمف سمره٤مٟم٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم سمّمح٦م اًمرؾمقل 

، ومآُمـ هذا اإليَمن اًم٘مقي اًمرؾم٤مًم٦م، وصدق اًمرؾمقل 

اًمقاصمؼ، طمتك دومٕمف هذا اًمقصمقق سم٠من صدع سم٢مؾمَلُمف سملم فمٝمراين 

ىمريش
(2)

. 
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 .115اٟمٔمر: اًمٓمريري: ىمّمص ٟمٌقي٦م، ص (1)
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 (2)ا١ْ بٓت حامت ايطا٥ّٞفإضالّ َض -7

ضم٤مءت ظمٞمؾ )ىم٤مل:  روى اإلُم٤مم أمحد قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ 

وم٠مظمذوا قمٛمتل وٟم٤مؾم٤ًم وذم رواي٦م أظمتل ؾمٗم٤مٟم٦م،  قل الِل رؾم

ومّمٗمقا ًمف، ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل الِل  ومٚمَم أشمقا هبؿ رؾمقل الِل 

ـ  شم٠مٟمك اًمقاومد، واٟم٘مٓمع اًمقاًمد، وأٟم٤م قمجقز يمٌػمة ُم٤م يب ُمـ ظمدُم٦م، ومٛمَّ

ـّ الِل قمٚمٞمؽ ىم٤مل: ُمـ واومدك، ىم٤مًم٧م: قمدي سمـ طم٤مشمؿ، ىم٤مل: اًمذي  قمكمَّ َُم

ـّ قمكّم، ىم٤مًم٧م: ومٚمَم رضمع ورضمؾ إمم ومر ُمـ الِل ورؾمقًمف، ىم ٤مًم٧م: وَمُٛم

ضمٜمٌف ٟمرى أٟمف قمكم، ىم٤مل: ؾمٚمٞمف محَلٟم٤ًم، ىم٤مًم٧م: وم٠ًمًمتف، وم٠مُمر هل٤م، ىم٤مل 

وم٠مشمتٜمل وم٘م٤مًم٧م: ًم٘مد ومٕمٚم٧م ومٕمٚم٦م ُم٤م يم٤من أسمقك يٗمٕمٚمٝم٤م، إئتف راهم٤ًٌم أو 

راه٤ًٌم، وم٘مد أشم٤مه ومَلن وم٠مص٤مب ُمٜمف، وأشم٤مه ومَلن وم٠مص٤مب ُمٜمف ىم٤مل: وم٠مشمٞمتف، 

ٞم٤من أو صٌل، ومٕمروم٧م أٟمف ًمٞمس ُمٚمؽ يمنى وٓ وم٢مذا قمٜمده اُمرأة وصٌ

ىمٞمٍم، وم٘م٤مل: ي٤م قمدي سمـ طم٤مشمؿ ُم٤م أومرك أن ي٘م٤مل: ٓ إًمف إٓ الِل، ومٝمؾ 

ُمـ إًمف إٓ الِل، ُم٤م أومرك أن ي٘م٤مل: الِل أيمؼم؟ ومٝمؾ ُمـ رء هق أيمؼم ُمـ 

، ىم٤مل: وم٠مؾمٚمٛم٧ُم ومرأي٧م وضمٝمف اؾمتٌنم، وىم٤مل: إن اعمٖمْمقب الِل 

(اًمٜمّم٤مرى قمٚمٞمٝمؿ اًمٞمٝمقد، وإن اًمْم٤مًملم هؿ
(1)

. 
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اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ قمدي اًمٓم٤مئل، هل ؾمٗم٤مٟم٦م سمٜم٧م طم٤مشمؿ سمـ قمٌدالِل سمـ ؾمٕمد اْلنمج سمـ  (1)

 .198ص ،8ج أؾمٚمٛم٧م وطمًـ إؾمَلُمٝم٤م. اسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م،

 ،5ج اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ ، اًمؽمُمذي:378ص ،4ج اعمًٜمد، طمٜمٌؾ: سمـ أمحد اإلُم٤مم (2)

 .64ص ،3ج (: اسمـ يمثػم، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،2953ح) ،203-201ص
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 ٦موشمٕمٓمل يمت٥م اًمًػمة واًمت٤مريخ شمٗمّمٞمًَل أيمثر طمٞم٨م أهت اسمٜم

اعمِمٝمقر سم٤مًمٙمرم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ومجٕمٚم٧م ُمع اًم٤ًٌمي٤م ذم طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل وهق

وم٘م٤مُم٧م إًمٞمف،  طمٔمػمة سم٤ٌمب اعمًجد ومٛمر هب٤م اًمرؾمقل 

ويم٤مٟم٧م اُمرأة ضمزًم٦م وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل الِل هٚمؽ اًمقاًمد، وهم٤مب اًمقاومد، 

ـّ الِل  قمٚمٞمؽ، ىم٤مل: وُمـ واومدك؟ ىم٤مًم٧م: قمدي سمـ طم٤مشمؿ، وم٤مُمٜمـ قمكّم ُم

 ىم٤مل: اًمٗم٤مر ُمـ الِل ورؾمقًمف.

وشمريمٝم٤م طمتك إذا يم٤من اًمٖمد ُمر  صمؿ ُم٣م رؾمقل الِل 

هب٤م، وم٘م٤مًم٧م ًمف ُمثؾ ذًمؽ، ومرد قمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م ىم٤مًمف سم٤مُٕمس، طمتك إذا يم٤من 

أن  سمٕمد اًمٖمد ُمر هب٤م وىمد يئ٧ًم، وم٠مؿم٤مر إًمٞمٝم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

: ىمد ومٕمٚم٧م، ومَل ٚم٧م، وم٘م٤مل رؾمقل الِل ىمقُمل ومٙمٚمٛمٞمف، ومٗمٕم

شمٕمجكم سمخروج طمتك دمدي ُمـ ىمقُمؽ ُمـ يٙمقن ًمف صم٘م٦م طمتك ُيٌٚمٖمؽ إمم 

سمَلدك، صمؿ آذٟمٞمٜمل، شم٘مقل اسمٜمف طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل وأىمٛم٧م طمتك ىمدم ريم٥م ُمـ 

سمكم
(2)

أو ىُمَْم٤مقم٦م 
(2)

، وإٟمَم أريد أن آيت أظمل سم٤مًمِم٤مم، ومجئ٧م وم٘مٚم٧م: ي٤م 
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٤مف سمـ ىمْم٤مقم٦م وُم٤م سمٕمد ىمْم٤مقم٦م خمتٚمػ ومٞمف سملم ىمٌٞمٚم٦م سمكم: هؿ سمٜمل سمكم سمـ قمٛمرو سمـ اْل (1)

 ىمقًملم مه٤م: 

 أٟمف ىمْم٤مقم٦م سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من. -1

أٟمف ىمْم٤مقم٦م ُمـ ُم٤مًمؽ سمـ محػم سمـ يمٝمَلن سمـ ؾم٠ٌم سمـ يِمج٥م سمـ يٕمرب سمـ  -2

 ىمحٓم٤من.

وأوٓد سمكم مه٤م: ومران وهٜمٞمئ. اٟمٔمر: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم ومٜمقن اًمٖم٤مزي  

 .311واًمًػم، ص
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ؿ صم٘م٦م وسمَلغ، ىم٤مًم٧م: ومٙم٤ًمين، رؾمقل الِل ىمد ىمدم رهط ُمـ ىمقُمل زم ومٞمٝم

ومحٚمٜمل، وأقمٓم٤مين ٟمٗم٘م٦م، ومخرضم٧م ُمٕمٝمؿ طمتك ىمدُم٧م اًمِم٤مم
(1)

. 

ىم٤مل قمدي: ومق الِل إين ًم٘م٤مقمد ذم أهكم، إذ ٟمٔمرت إمم فمٕمٞمٜم٦م 

شمّمقب إزمَّ شم١مُمٜم٤م، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م اسمٜم٦م طم٤مشمؿ، ىم٤مل: وم٢مذا هل هل، ومٚمَم 

، وىمٗم٧م قمكمَّ اٟمًَحَٚم٧ْم، شم٘مقل: اًم٘م٤مـمع اًمٔم٤ممل، اطمتٛمٚم٧َم سم٠مهٚمؽ ووًمدك

وشمريم٧م سم٘مٞم٦م واًمِدَك قَمْقرشمَؽ، ىم٤مل: ىمٚم٧م: أي ُأظمٞم٦م ٓ شم٘مقزم إٓ ظمػمًا، 

ومقالِل ُم٤م زم ُمـ قمذر، ًم٘مد صٜمٕم٧م ُم٤م ذيمرت. ىم٤مل: صمؿ ٟمزًم٧م وم٠مىم٤مُم٧م 

قمٜمدي، وم٘مٚم٧م هل٤م: ويم٤مٟم٧م اُمرأة طم٤مزُم٦م، ُم٤مذا شمريـ ذم أُمر هذا اًمرضمؾ؟ 

ًمٞمف ىم٤مًم٧م: أرى والِل أن شمٚمحؼ سمف هيٕم٤ًم، وم٢من يٙمـ اًمرضمؾ ٟمٌٞم٤ًم ومٚمٚم٤ًمسمؼ إ

ومْمٚمف، وإن يٙمـ ُمٚمٙم٤ًم، ومٚمـ شّمِذل ذم قِمّز اًْمَٞمَٛمـ، وأٟم٧م أٟم٧م. ىم٤مل: ىمٚم٧م: 

 والِل إن هذا اًمرأي.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؽ سمـ قمٛمرو سمـ ُمرة سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ محػم، وأم ىمْم٤مقم٦م هل هق ىمْم٤مقم٦م سمـ ُم٤مًم (1) =

ُمٖم٤مًم٦م سمٜم٧م ضمقؿمؿ سمـ ضمٚمٝمٛم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ قمقف سمـ قمكم سمـ دب سمـ ضمرهؿ، وهؿ ُمـ 

أيمثر اًمٕمرب قمددًا وأؿمدهؿ سم٠مؾم٤ًم وأوؾمٕمٝمؿ دي٤مرًا ذم قمٍماخلَلوم٦م اًمراؿمدة، وهؿ 

سمكم، وسمٜمق ُمٝمرة،  ومخ٤مئذ وسمٓمقن يمثػمة، ُمٜمٝمؿ: سمٜمق ضمٝمٞمٜم٦م، وسمٜمق هبراء، وسمٜمق هند، وسمٜمق

وسمٜمق يمٚم٥م، وسمٜمق قمذرة، وهمػمهؿ اًمٙمثػم، ويم٤مٟم٧م ىمْم٤مقم٦م شمًٙمـ اًمٞمٛمـ وؿمَمل 

 .180اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وهمرهب٤م واًمِم٤مم. اٟمٔمر: اسمـ طمزم، مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب، ص

 ،1ج : اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،489ص ،4ج اسمـ هِم٤مم: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، (2)

 ،3ج : اسمـ يمثػم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،361ص ،4ج : اًمًٝمٞمكم، اًمروض أٟمػ،224ص

: اًمّم٤مْلل: ؾمٌؾ 406: اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: قمٞمقن إصمر ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم ص64ص

 . 578-577ص ،6ج اهلدى واًمرؿم٤مد،
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ٟمرى سمقوقح ذم هذا اعمقىمػ أصمر اًمتٕم٤مُمؾ اإلٟم٤ًمين اًمرطمٞمؿ ُمـ 

ـّ قمٚمٞمٝم٤م  رؾمقل الِل   ُمع هذه إؾمػمة، طمٞم٨م َُم

أن خترج ُمٜمٗمردة وطمٞمدة، سمؾ ـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أٓ  َض عم٤م اؾمتٕمٓمٗمتف صمؿ مل ير

تٕمجؾ سم٤مخلروج طمتك دمد ُمـ ىمقُمٝم٤م ُمـ يٙمقن صم٘م٦م ومتًػم ُمٕمف، يمَم شم

ُمع  ٟمَلطمظ ذم اعمقىمػ أيْم٤ًم اًمتٕم٤مـمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام 

يِمػم إلسمٜم٦م طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل أن  إهى ومٝم٤م هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م، طمتك يٛمـ قمٚمٞمٝم٤م  شمٙمٚمؿ رؾمقل الِل 

٤م شمِمٝمد سمٜمٗمًٝم٤م أن رؾمقل ويٓمٚمؼ هاطمٝم٤م، وهذا ُم٤م شمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ، صمؿ إهن

عم٤م ىمدم اًمقومد اًمذي وضمدت ومٞمف سمٖمٞمتٝم٤م ُمـ إُمـ سم٤مًمث٘م٦م  الِل 

يم٤ًمه٤م، وأقمٓم٤مه٤م ُم٤م حيٛمٚمٝم٤م، وأقمٓم٤مه٤م أيْم٤ًم ٟمٗم٘م٦م شمٙمٗمٞمٝم٤م طمتك شمّمؾ إمم 

ىمقُمٝم٤م آُمٜم٦م وذم راطم٦م وؾمَلُم٦م وهذا اعمقىمػ ضمٕمٚمٝم٤م شمًٚمؿ وحت٨م أظم٤مه٤م 

َلىمل واًمرمح٦م قمدي قمغم اًمقومقد إمم رؾمقل الِل، وُمثؾ هذا اًمتٕم٤مُمؾ إظم

 واًمٙمرم يم٤من داومٕم٤ًم ًمٙمثػم ُمـ ىمقُمٝم٤م وهمػمهؿ ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمَلم.
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اْلٛمد لِل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤مْل٤مت، واًمّمَلة واًمًَلم قمغم 

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف، وسمٕمد:

وأؿمٙمره قمغم أن ووم٘مٜمل إمم يمت٤مسم٦م هذه اًمٌح٨م،  وم٠ممحد الِل 

قمغم إمت٤مُمف، وإٟمج٤مزه، وىمد شمقصٚم٧م ُمـ ظمَلل دراؾمتل هلذا وأقم٤مٟمٜمل 

 اعمقوقع إمم ٟمت٤مئ٩م أقمرض ٕمهٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م ُمٜمذ أن ؿم٥م  أن أظمَلق اًمٜمٌل -

وشمرقمرع وىمٌؾ سمٕمثتف، طمٞم٨م أدسمف رسمُّف، وٟمِم٠م قمغم ُمٙم٤مرم إظمَلق 

 واؾمتٛمر قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد سمٕمثتف إمم ووم٤مشمف.

ًمٕمٔمٞمؿ سم٠مظمَلىمف ذم مجٞمع يم٤من يؽمضمؿ اًم٘مرآن ا أٟمف -

 وىم٤مئٕمف وأومٕم٤مًمف وأىمقاًمف اًمتل يم٤مٟم٧م ُمرآة ًمٕمٔمٛم٦م اًم٘مرآن يمٚمف.

 سمحٞم٨م مل يٓمٖمك ظمٚمؼ قمغم آظمر. إشمزان أظمَلىمف -

سمحٞم٨م مل  ،صم٤ٌمشم٤ًم راؾمخ٤ًم ُمدة طمٞم٤مشمف صم٤ٌمت أظمَلىمف -

 حيّمؾ ُمٜمف ُم٤م يٜم٤مىمض أظمَلىمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم أي طم٤مل ُمـ إطمقال.

اًمٜمٗمقس ُمـ  ذم ي شمريمتف أظمَلىمف ذقمٔمؿ إصمر اًم-

ظمَلل اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل يمِمٗم٧م ًمٜم٤م ـمٞم٥م اعمٕم٤مُمٚم٦م وطمًـ اخلٓم٤مب 

واًمٙمرم واًمقوم٤مء واًمٕمٗمق واعمـ واًمّمٗمح وسم٤مًمت٤مزم فمٝمرت اًمٗم٤مئدة اعمرضمقة 

 واًمٖم٤مي٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م وهل اٟمتِم٤مر اإلؾمَلم اٟمتِم٤مرًا قمٔمٞمًَم.

  اخلامتةاخلامتة
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هل ذم ؾمٚمقك ـمري٘متف  إن طم٘مٞم٘م٦م اعمح٦ٌم ًمٚمرؾمقل -

ٌٞم٘مٝم٤م ذم واىمع طمٞم٤مشمٜم٤م وؾمٚمقيمٜم٤م حم٦ٌم وشم٘مديرًا وهديف، واشم٤ٌمع ؾمٜمتف وشمٓم

 وإضمَلًٓ وشمٕمٔمٞمًَم.

اؾمتخراج اًمدروس واًمٕمؼم ُمـ وىم٤مئع اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م -

وـمٞم٥م  إلسمراز أصم٤مر اًم٤ٌمهرة اًمتل شمرمجتٝم٤م أظمَلىمف 

 ُمٕم٤مُمٚمتف.

ُمـ ظمَلل دراؾم٦م  ُمٕمروم٦م اعمٜمٝم٩م اًمدقمقي ًمٚمٜمٌل -

٤م، ويمٞمػ شمٕم٤مُمؾ ُمع أظمٓم٤مء اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م سمٛمختٚمػ وىم٤مئٕمٝم٤م وأطمداصمٝم

 اًمٜم٤مس، وضمٗم٤مء إقمراب، وُمٙم٤ميد إقمداء، ودؾم٤مئس اعمٜم٤موم٘ملم.

رؤووم٤ًم رطمٞمًَم، طمريّم٤ًم قمغم هداي٦م اخلٚمؼ إمم  يم٤من -

 اْلؼ.

 يم٤من طمٙمٞمًَم ذم ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمَلت ذم اًمقىم٤مئع اعمختٚمٗم٦م.-

 يم٤من طمٚمٞمًَم يٕمذر اجل٤مهؾ طمتك يتٕمٚمؿ وَيتدي إمم ـمريؼ اْلؼ.-

ذم اًمدقمقة وسم٠مظمَلىمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م   ُمـ ظمَلل ُمٜمٝمجف-

اؾمتٓم٤مع إظمراج إُم٦م ُمـ فمٚمَمت اجلٝمؾ واًمتٕمّم٥م واًمِمت٤مت واًمتٗمرق، 

إمم ٟمقر اإلؾمَلم، وهداي٦م اًمرمحـ، واًمؽمىمل ذم ذًمؽ طمتك يم٤مٟم٧م ظمػم 

 أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس.

اًمتٛمًؽ سم٤مًمديـ واًمّمؼم قمغم ُم٤م يَلىمل ذم ـمريؼ اًمدقمقة، وم٘مد -

ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة إمم الِل، صٜمقوم٤ًم ُمـ إذى ذم  ًم٘مل رؾمقل الِل 
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وإسمَلغ ُم٤م أٟمزل إًمٞمف ُمـ رسمف، ورؾمقل الِل ٟم٤مًمف إذى اعمٕمٜمقي 

واجلًدي، وميب وطمقس، وأظمرج ُمـ أروف وأطم٥م اًمٌَلد إًمٞمف، 

وطم٤موًمقا اهمتٞم٤مًمف وىمتٚمف ُمرات قمديدة، ومّمؼم ووّحك سمذًمؽ طمتك 

 أفمٝمره الِل قمٚمٞمٝمؿ وُمٙمٜمّف ُمٜمٝمؿ يقم اًمٗمتح، ومَم اٟمت٘مؿ وًمٙمـ قمٗم٤م وأيمرم.

م اًمٞم٠مس واًمث٘م٦م سمٜمٍم الِل ًمديٜمف وٕوًمٞم٤مئف اًمّم٤مْللم، قمد-

وؾمػم دقمقشمف، يرى اٟمت٘م٤مهل٤م ُمـ  وم٤معمٓمٚمع قمغم ؾمػمة اًمٜمٌل 

ٟمٍم إمم ٟمٍم، وازدي٤مد أشم٤ٌمع اًمدقمقة ُمـ أهؾ ُمٙم٦م صمؿ ُمـ اًمٜمزاع ُمـ 

اًم٘م٤ٌمئؾ رهمؿ إذى اًمِمديد واعمقاضمٝم٦م اًم٘مقي٦م ُمـ اعمنميملم، وشمٜمقيٕمٝمؿ 

أهٚمٝم٤م ويدرك سمٙمؾ ي٘ملم قمٔمٛم٦م أظمَلق إؾم٤مًمٞم٥م ذم حم٤مرسم٦م اًمدقمقة و

وـمٞم٥م ُمٕم٤مُمٚمتف وطمًـ ظمٓم٤مسمف وقم٤مىم٦ٌم ذًمؽ ذم  اًمٜمٌل 

اًمتٛمٙملم واًمٜمٍم ًمديـ الِل ومحٚمتف، وهذا مم٤م ي٘مقي اًمث٘م٦م ذم ٟمٗمقس 

وا وجيتٝمدوا ويثٌتقا طمتك  اعم١مُمٜملم ذم يمؾ ُمٙم٤من ويمؾ زُم٤من سم٠من جيدَّ

ٟمؼماؾم٤ًم ييضء ي٠مشمٞمٝمؿ اًمٜمٍم ضم٤مقمٚملم أظمَلق اًمٜمٌل 
 

هلؿ 

ٝمؿـمري٘م
(2)

. 

ذم اجلٝم٤مد وآصم٤مره٤م ذم  اًمتٕمرف قمغم أظمَلق اًمٜمٌل -

حترير إُمؿ واًمِمٕمقب، وإزاًم٦م اًمٔمٚمؿ قمٜمٝم٤م، وإظمراضمٝم٤م ُمـ اًمٔمٚمَمت 

وقم٤ٌمدة اًمٓم٤مهمقت إمم قمدل اإلؾمَلم ورمحتف، وحتٙمٞمؿ ذقمف اًمذي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 1اًمًٚمٛمل، حمٛمد سمـ ص٤مُمؾ: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م أمهٞمتٝم٤م، أىم٤ًمُمٝم٤م، ُم٘م٤مصد دراؾمتٝم٤م، )ط (1)

 . 56م(، ص2006هـ/1427دار اسمـ اجلقزي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 
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وٛمـ هلؿ اعم٤ًمواة وحت٘مٞمؼ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اْل٘م٦م، ومم٤مرؾم٦م اإلٟم٤ًمن ْل٘مقىمف 

٤مًم٘مف، وم٠مشمٞمح٧م ًمف اْلري٦م، وأزيٚم٧م ُمـ أُم٤مُمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يمَم أراد ًمف ظم

اًمٕمقائؼ اًمتل متٜمٕمف ُمـ آظمتٞم٤مر اًمّمحٞمح، وم٢من اجلٝم٤مد يمَم هق ُمٕمٚمقم 

ًمٞمس إلضم٤ٌمر اًمٜم٤مس قمغم اقمتٜم٤مق اإلؾمَلم، وإٟمَم هق إلزاًم٦م اعمقاٟمع 

واْلقاضمز وإٟمٔمٛم٦م اًمتل شمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ الِل وٓ شمتٞمح اْلري٦م ًمٚمٜم٤مس 

أُم٤مم  اؾ ذم دٓئؾ اًمتقطمٞمد، طمتك يروًمٞمخت٤مروا ٕٟمٗمًٝمؿ سمٕمد متٕمـ وشم٠مُم

أقمٞمٜمٝمؿ اًمٜمٛمقذج إظمَلىمل اعمث٤مزم ُمٓمٌ٘م٤ًم ذم اًمقاىمع سمٙمؾ قمدًمف 

واؾمت٘م٤مُمتف ومٞمدظمٚمقن ذم ديـ الِل أومقاضم٤ًم ـم٤مئٕملم راهمٌلم
(2)

. 

ذم هقم٦م ُمـ  شمٌلم ُمـ ظمَلل اًمدراؾم٦م أصمر أظمَلىمف -

 قم٤مذه قمـ ىمرب إمم اًمدظمقل ذم اإلؾمَلم يم٠ميب سمٙمر اًمّمديؼ 

وُمقٓه  ورسمٞم٥م سمٞم٧م اًمٜمٌقة قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ظمدجي٦م و

ومٙم٤مٟمقا ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوائؾ ذم اًمدظمقل ذم  زيد سمـ طم٤مرصم٦م 

 اًمديـ اإلؾمَلُمل.

ذم طمًـ اخلٓم٤مب  أووح اًمٌح٨م رىمل اًمٜمٌل -

واْلقار طمتك اؾمتٓم٤مع أن جيذب ؾم٤مُمٕمٞمف ويَلُمس سمرمحتف وـمٞم٥م 

ئٝمؿ لِل ُمٕم٤مُمٚمتف ىمٚمقهبؿ ومدظمٚمقا ذم ديـ الِل ُمٕمٚمٜملم حمٌتٝمؿ ووٓ

 ورؾمقًمف.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 56حمٛمد سمـ ص٤مُمؾ اًمًٚمٛمل: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص (1)
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ذم شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب  أفمٝمرت اًمدراؾم٦م أصمر يمرُمف -

قمٚمٞمف وم٘مد يم٤من سم٤مًمٖم٤ًم ضمدًا ويدل قمغم ذًمؽ قمٓم٤مؤه اًمٕمٔمٞمؿ ذم همزوة طمٜملم 

طمٞم٨م يم٤من يٕمٓمل اًمرضمؾ همٜمًَم سملم ضمٌٚملم ومػمضمع إمم ىمقُمف ومٞم٘مقل: ي٤م ىمقم 

أؾمٚمٛمقا وم٢من حمٛمدًا يٕمٓمل قمٓم٤مء ٓ خيِمك اًمٗم٤مىم٦م، ويم٤من ُمـ أوًمئؽ 

ٞم٦م، وإىمرع سمـ طم٤مسمس، وقمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ، وأسمق ؾمٗمٞم٤من صٗمقان سمـ أُم

 سمـ طمرب... وهمػمهؿ.

يم٤من  ُمـ ظمَلل اًمدراؾم٦م أن يمرُمف وقمٓم٤مؤه  شمٌلم-

قمٜمد يمؾ ُمٖمٜمؿ، ويمؾ ُم٤مل جيٌك إًمٞمف، وٓ ري٥م أن ُمثؾ هذا اًمٙمرم 

 واًمٕمٓم٤مء يٛمٚمؽ اًم٘مٚمقب وي١مصمر ومٞمٝم٤م شم٠مصمػمًا سم٤مًمٖم٤ًم.

ٚمٞمف يم٤من يت٠مًمػ ىمٚمقب أقمدائف قم يمَم سملم اًمٌح٨م أٟمف -

ًمؽ ؾمٌٞمَل، ومٙم٤من يداري أي يَليـ ويَلـمػ أقمداءه ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذ

ُمـ يمٗم٤مر وُمٜم٤موم٘ملم، يت٠مًمٗمٝمؿ سمذًمؽ، قمؾَّ الِل أن َيدَيؿ ًمإلؾمَلم ومٞمٕمٗمق 

 قمـ ُمـ أراد ىمتٚمف وُمـ هج٤مه ُمـ اًمِمٕمراء، وُمـ أؾم٤مء ًمف سم٘مقل وومٕمؾ.

وصٗمحف اشمْمح أن  ُمـ ظمَلل دراؾم٦م قمٗمق اًمٜمٌل -

 أظمَلىمف اًمٙمريٛم٦م اًمتل شمرشم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمٗمقه وصٗمحف دًٓم٦م واوح٦م قمغم

سم٠ميب هق وأُمل، ومَل  صمٛمرات إجي٤مسمٞم٦م يمٌػمة، وم٘مد يم٤من ي٤ًمء ًمف 

يٙم٤مد يتٖمػم ًمذًمؽ، ومَم يٚم٨ٌم اًمٕمدو أن يٜم٘مٚم٥م إمم وزم، ي١مُمـ سمف وحُيٌف 

٦م ذم اًمدوم٤مع قمٜمف وقمـ اًمديـ اًمذي ضم٤مء سمف ويدقمقا إًمٞمف، شمَمويًتٕمد ًمَلؾمت

 اهمتٞم٤مًمف، ومٞمتٛمٙمـ وذًمؽ يمَم ذم قمٗمقه قمٛمـ يم٤من يٕمزم قمغم 

ُمٜمف، ومَل ي١ماظمذه سمذًمؽ، ومَم يؼمح أن يِمٝمد ؿمٝم٤مدة اْلؼ وووح اًمٌح٨م 
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 قمغم ذًمؽ وىم٤مئع شم٤مرخيٞم٦م قمديدة.

ُمـ اًمرمح٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  أسمرزت اًمدراؾم٦م ُم٤م يم٤من -

ذم إـمَلىمف ٕهى اْلرب وَُمٜمَّف قمٚمٞمٝمؿ سمدون ومداء، ومٞمٛمٚمؽ رىم٤مهبؿ 

خيٞم٦م قمديدة، ويم٤من وىم٤مئع شم٤مرذم سم٤مإلطم٤ًمن طمٞم٨م أيمد اًمٌح٨م قمغم ذًمؽ 

أٓ وهل  هلذا اعمـ صمٛمرة يمٌػمة يم٤من يتِمقق إًمٞمٝم٤م رؾمقل الِل 

دظمقهلؿ ذم اإلؾمَلم رهم٤ًٌم أو ره٤ًٌم، ومٛمـ دظمٚمف رهم٦ٌم ومذاك، وُمـ دظمٚمف 

ره٦ٌم مل يٙمد يٛمر قمٚمٞمف وىم٧م طمتك متٙمـ ُمٜمف وظم٤مًمط سمِم٤مؿم٦م ىمٚمٌف، 

ُمـ اًمٜم٤مر، ووٛمـ ٟمٍمهتؿ ًمف  وسمذًمؽ أٟم٘مذهؿ اًمٜمٌل 

سمف، ومحٚمقا رايتف إمم أىمٓم٤مر إرض، وأوحقا سمٕمد  وًمإلؾمَلم اًمذي ضم٤مء

 ذًمؽ أئٛم٦م إُم٦م وىم٤مداهت٤م ذم أُمقر ديٜمٝم٤م ودٟمٞم٤مه٤م.
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 أوا عَ أِي التٕصٗات، فّ٘ كالتال٘:

إن ُم٤م ٟمِم٤مهده اًمٞمقم ُمـ ظمٚمؾ وومقى وشمردي ُمٜمزًم٦م إظمَلق -

سملم اعمًٚمٛملم أدت إمم اٟمت٘م٤مص رىمٕم٦م اإلؾمَلم واوٓمٝم٤مد أسمٜم٤مئف، هلق ٟم٤مشم٩م 

ٚمؼ اعمًٚمٛملم سمآداب اإلؾمَلم وشمٕم٤مًمٞمٛمف، وًمٕمؾ ذم إطمٞم٤مء قمـ قمدم خت

وآداسمف أول اًمٓمريؼ إلقم٤مدة ٟمقر  ٟمٗمقؾمٝمؿ سم٠مظمَلق رؾمقهلؿ 

 اإلؾمَلم واٟمتِم٤مره وقمٔمٛمتف.

أن يٙمقن ًمٚمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مظمَلق اًمٜمٌل أويص -

  وأصمره٤م ذم اٟمتِم٤مر اإلؾمَلم ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٙمؼمى ذم

 مجٞمع ُمراطمؾ اًمدراؾم٦م.

اًمٕمٛمؾ قمغم شمِمجٞمع اًم٤ٌمطمثلم إمم إسمراز ضم٤مٟم٥م وىم٤مئع ويص أ-

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مظمَلىمف وأصمره٤م ذم اٟمتِم٤مر اإلؾمَلم طمتك حتٞم٤م  اًمٜمٌل 

ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمَلُمٞم٦م اًمروح إظمَلىمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م 

، واًمتل متثٚمٝم٤م ؾمٞمد إوًملم وأظمريـ ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

ٔمٞمًَم ذم ضمذب اًمٜم٤مس ومٙم٤مٟم٧م ؾمَلطم٤ًم ومٕم٤مًٓ قم أصح٤مسمف اًمٙمرام 

ًمإلؾمَلم، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م إُمؿ شمدظمؾ ذم اإلؾمَلم ًمت٠مصمره٤م سم٠مظمَلق 

اعمًٚمٛملم اًمذيـ يّمٚمقن إمم سمٚمداهنؿ دقم٤مة أو وم٤محتلم يمَم صم٧ٌم شم٤مرخيٞم٤ًم ُمـ 

 أطمقال اٟمتِم٤مر اإلؾمَلم.

وٓ يًٕمٜمل إٓ أن أدقمق الِل ضمؾ ذم قمَله أن يت٘مٌؾ ُمٜمل هذا 

ظمرًا يقم أًم٘م٤مه، وأن يٕمؿ اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ وجيٕمٚمف زم ذ

اًمٜمٗمع سمف قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم، وأن حينمين ذم زُمرة ؾمٞمد إوًملم وأظمريـ، 
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ِمٗمٕمف ومٞمٜم٤م وذم واًمديٜم٤م وأزواضمٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م وأطم٤ٌمئٜم٤م إمم يقم اًمديـ، ويُ 

وأن يً٘مٞمٜم٤م ُمـ طمقوف اًمنميػ وُمـ يده اًمٙمريٛم٦م ذسم٦م ٓ ٟمٔمٛم٠م سمٕمده٤م 

 أسمدًا.

 وعلى آله وصحبه أمجعني * * وصل اللهم وبارك على نبينا حممد
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)ضمؾ ُمٜمزًم٦م وقمَل(:

  اسمـ إصمػم: اإلُم٤مم جمد اًمديـ أيب اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد

 هـ(. 606)

: أسمق قمٌداًمرمحـ صَلح، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر، شمٕمٚمٞمؼ -

 م. 1998 -هـ 1419، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 1ط

  اسمـ إصمػم، اإلُم٤مم قمز اًمديـ أيب اْلًلم قمكم سمـ حمٛمد اجلزري

 هـ(. 630)

، 2أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م، ط -

 م. 2001 -هـ 1424دار اعمٕمروم٦م، سمػموت 

 ار ص٤مدر، سمػموت.اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب: د -

اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ، حت٘مٞمؼ: قمٛمر قمٌداًمًَلم شمدُمري، دار اًمٙمت٤مب  -

 م. 2010 -هـ 1431اًمٕمريب، سمػموت، 

 ( 728اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : أمحد سمـ قمٌداْلٚمٞمؿ سمـ قمٌداًمًَلم .)هـ 

 اعمٙمت٥م 5اإليَمن، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، ط ،

 م. 1996 -هـ 1416اإلؾمَلُمل، سمػموت، 
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  :حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد سمـ طم٤ٌمن سمـ ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕمٌد اسمـ طم٤ٌمن

 اًمتٛمٞمٛمل؟ 

  اًمث٘م٤مت، )ُمراىم٦ٌم: حمٛمد قمٌداعمٕمٞمد ظم٤من، اعمٕم٤مرف اًمٕمثَمٟمٞم٦م سمحٞمدر

، سم٤مب اًمقاو، 3م(، ج1973هـ/1939، 1آسم٤مد، اهلٜمد، ط

 .425-424ص

 م(. 148-هـ852اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مَلين )ت 

 ر اًمًَلم، اًمري٤مض، ، دا1ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري، ط

 م. 2000 -هـ 1421

  اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، حت٘مٞمؼ: ظمػمي ؾمٕمٞمد، اعمٙمت٦ٌم

 اًمتقومٞم٘مٞم٦م، ُمٍم. 

 ( 456اسمـ طمزم: أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد .)هـ 

  مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمًَلم حمٛمد ه٤مرون، دار

 اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة. 

 ( 241اسمـ طمٜمٌؾ: أمحد سمـ طمٜمٌؾ .)هـ 

 م. 2008 -هـ 1429، دار اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 1اعمًٜمد، ط 

  اسمـ ظمٚمٙم٤من: أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ

 أيب سمٙمر. 
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  وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من، حت٘مٞمؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، دار

 اًمّم٤مدر، سمػموت، د ت، دط. 

 هـ(. 230اسمـ ؾمٕمد، حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمزهري )ت 

  ،دار اًمٙمت٥م 2حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م، طاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،

 م. 1997هـ/1418اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

  اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ  حمٛمد اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس اًمٞمٕمٛمري

 هـ(. 734)

  قمٞمقن إصمر ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمِمَمئؾ واًمًػم، حت٘مٞمؼ: حمل اًمديـ

 ُمًتق، ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. 

 هـ(. 737، أيب قمٛمر يقؾمػ )تاسمـ قمٌداًمؼم 

  ،آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م

 م. 2006هـ/1427، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 1ط

  اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ أيب قمٌٞمدالِل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر

 هـ(. 751اًمزرقمل اًمدُمِم٘مل )ت

 وط، زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤ

 -هـ 1424، دار اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 4قمٌداًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط

 م. 2003
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 ( 774اسمـ يمثػم: أسمق اًمٗمداء إؾمَمقمٞمؾ سمـ قمٛمر .)هـ 

  ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، حت٘مٞمؼ: أمحد ضم٤مد، دار اْلدي٨م ، اًم٘م٤مهرة

 م. 2006 -هـ 1427

  شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمرزاق اعمٝمدي، دار اًمٙمت٤مب

 م. 2008 -هـ 1419اًمٕمريب، سمػموت، 

  ،اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌداًمقاطمد، دار اعمٕمروم٦م

 م. 197 -هـ 1395سمػموت، 

 م(. 131 -هـ 711اسمـ ُمٜمٔمقر: أيب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ حمٛمد )ت 

 م. 1994 -هـ 1414، سمػموت، 3ًم٤ًمن اًمٕمرب، ط 

 هـ 213اسمـ هِم٤مم، أسمق حمٛمد قمٌداعمٚمؽ سمـ هِم٤مم اعمٕم٤مومري )ت- 

 م(. 828

 م. 2001 -هـ 1422، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 2ة اًمٜمٌقي٦م، طاًمًػم 

 ( 1329أسمق اًمٓمٞم٥م: حمٛمد ؿمٛمس اْلؼ اًمٕمٔمٞمؿ أسم٤مدي .)هـ 

  ،قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمرمحـ حمٛمد قمثَمن

 اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. 

 هـ(. 275أسمق داود: ؾمٚمٞمَمن سمـ إؿمٕم٨م إزدي اًمًجًت٤مين )ت 

 ىمرـم٦ٌم، سمػموت، 3 داود، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، طؾمٜمـ أيب ،

 م. 2010 -هـ 1431
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  .أسمق ٟمٕمٞمؿ: أمحد سمـ قمٌدالِل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك 

  ،ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل يقؾمػ اًمٗمزاوي، دار اًمقـمـ

 م. 1998هـ/1419، 1اًمري٤مض، ط

 ( 256اًمٌخ٤مري ، حمٛمد سمـ إؾمَمقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة .)هـ 

 ُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل الِل اجل٤م  ،وؾمٜمٜمف

، دار 1وأي٤مُمف، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، قم٤مدل ُمرؿمد، ط

 م. 2011هـ/1432اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، دُمِمؼ، 

  هـ(. 279اًمٌَلذري: أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حيٞمك سمـ ضم٤مسمر )ت 

  ،ومتقح اًمٌٚمدان، حت٘مٞمؼ: قمٌدالِل أٟمٞمس اًمٓم٤ٌمع، قمٛمر أٟمس اًمٓم٤ٌمع

 ت. سمػمو

 هـ(. 458اًمٌٞمٝم٘مل، أيب سمٙمر أمحد سمـ اْلًلم )ت 

  :دٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م، شمٕمٚمٞمؼ

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3قمٌداعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، ط

 م. 2008هـ/1429

 هـ(.275اًمؽمُمذي: أيب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك )ت 

  ،اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط

 م. 2009 -هـ 1430ح٤مم، دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، دُمِمؼ، ؾمٕمٞمد اًمٚم
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  اْل٤ميمؿ: اإلُم٤مم أيب قمٌدالِل حمٛمد سمـ قمٌدالِل اْل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري

 هـ(. 405)

  اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، شمٕمٚمٞمؼ: أيب قمٌدالِل قمٌداًمًَلم سمـ

 م. 2006 -هـ 1427حمٛمد، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 

 ي٤مىمقت اْلٛمقي اْلٛمقي: اإلُم٤مم ؿمٝم٤مب اًمديـ أيب قمٌٞمدالِل 

 هـ(. 626)ت

 م. 2010 -هـ 1431، دار ص٤مدر، سمػموت، 8ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ط 

 ( 385اًمدار ىمٓمٜمل: قمكم سمـ قمٛمر .)هـ 

  ،ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد، قمكم حمٛمد، دار اعم١ميد

 م. 2001 -هـ 1422اًمري٤مض، 

 هـ 748اًمذهٌل ، ؿمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثَمن )ت- 

 م(. 1348

 َلم اًمٜمٌَلء ، شمٕمٚمٞمؼ: حمٛمد اًمِمؼماوي، دار اْلدي٨م ، ؾمػم أقم

 . 2006 -هـ 1423اًم٘م٤مهرة، 

  هـ، حت٘مٞمؼ: 1367شم٤مريخ اإلؾمَلم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم، اًم٘م٤مهرة

، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، 1قمٌداًمًَلم شمدُمري، ط

 هـ. 1411
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 ( 1025اًمزسمٞمدي: حمٛمد ُمرشم٣م .)هـ 

 ْلٞم٤مة، سمػموت. ، ُمٙمت٦ٌم ا1شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، ط 

 ( 1396اًمزريمكم: ظمػم اًمديـ .)هـ 

 م. 2002 -هـ 1423، دار اًمٕمٚمؿ ، 15إقمَلم، ط 

  اًمًٝمٞمكم: أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌدالِل سمـ أمحد سمـ أيب اْلًـ

 هـ(. 581اخلثٕمٛمل )

 دار 1اًمروض إٟمػ، شمٕمٚمٞمؼ: جمدي سمـ ُمٜمّمقر سمـ اًمِمقري، ط ،

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. 

 هـ(. 911ُم٤مم ضمَلل اًمديـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر )اًمًٞمقـمل، اإل 

 دار ص٤مدر، سمػموت، 1شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ ص٤مًمح، ط ،

 م. 1997 -هـ 1413

  :ؾمـ اًمٜم٤ًمئل: ذح اْل٤مومظ ضمَلل اًمديـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ

 -هـ 1439، دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت، 7ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمَلُمل، ط

 م. 2009

  (.942سمـ يقؾمػ )اًمّم٤مْلل: اإلُم٤مم حمٛمد 

  ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد، حت٘مٞمؼ : ُمّمٓمٗمك

 م.1997-هـ 1419قمٌداًمقاطمد ، اًم٘م٤مهرة ، 
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 ( 360اًمٓمؼماين: ؾمٚمٞمَمن سمـ أمحد سمـ أيقب، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ .)هـ 

 ُمٙمت٦ٌم 2اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، حت٘مٞمؼ: محٞمد قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ط ،

 م. 1983 -هـ 1404اًمٕمٚمقم واْلٙمؿ ، اعمقصؾ، 

 ( 310اًمٓمؼمي : حمٛمد سمـ ضمرير .)هـ 

 هـ 1429، دار ص٤مدر، سمػموت، 3شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، ط- 

 م. 2008

 ُم١مؾم٦ًم 1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؿم٤ميمر، ط ،

 م. 2000 -هـ 1420اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 

  .اًمٗم٤مرايب، أسمق ٟمٍم إؾمَمقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري 

 حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌداًمٖمٗمقر اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،

 م. 1987هـ/1407، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمَليلم ، سمػموت، 4قمٓم٤مر، ط

 ( 817اًمٗمػموز آسم٤مدي: أيب ـم٤مهر جمد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب .)هـ 

 سمٞم٧م إومٙم٤مر 3اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، شمرشمٞم٥م: طم٤ًمن قمٌداعمٜم٤من، ط ،

 اًمدوًمٞم٦م، إردن. 

 ( 671اًم٘مرـمٌل: أيب قمٌٞمدالِل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر .)هـ 

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ط ،

 م. 2006 -هـ 1407
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 ( 923اًم٘مًٓمَلين: أمحد سمـ حمٛمد .)هـ 

  ،اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م، حت٘مٞمؼ: ص٤مًمح أمحد اًمِم٤مُمل

 م. 2004 -هـ 1425، اعمٙمت٥م اإلؾمَلُمل، سمػموت، 2ط

 هـ(. 821اًم٘مٚم٘مِمٜمدي: أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمكم )ت 

 ٕدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 1رب ذم ُمٕمروم٦م أٟم٤ًمب اًمٕمرب، طهن٤مي٦م ا ،

 م. 1985 -هـ 1405سمػموت، 

  ىمَلئد اجلَمن ذم اًمتٕمريػ سم٘م٤ٌمئؾ قمرب اًمزُم٤من، حت٘مٞمؼ : إسمراهٞمؿ

إسمٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، 

 م. 1982هـ/1402

  .اًمٙمٚمٌل، هِم٤مم سمـ حمٛمد 

 مل اًمٙمت٥م ، سمػموت، ، قم٤م1مجٝمرة اًمٜم٥ًم، حت٘مٞمؼ: ٟم٤مضمل طمًـ، ط

 م. 1987 -هـ، 1407

 م(. 875 -هـ 261ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج اًم٘مِمػمي )ت 

  .اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ، صحٞمح ُمًٚمؿ، دار اجلٌٞمؾ، سمػموت 

 م(. 1441-هـ 845اعم٘مريزي: شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمكم )ت 

  ،أُمت٤مع اًمًَمع سم٤مًمٜمٌل ُمـ إطمقال وإُمقال واْلٗمدة واعمت٤مع

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1ٛمٞمز، طحت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌداْلٛمٞمد اًمٜم

 م. 1999 -هـ 1420سمػموت، 
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 هـ(. 676اًمٜمقوي: حمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمديـ )ت 

  اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ اْلج٤مج، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن

 م. 2009 -هـ 1430، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 17ؿمقطم٤م، ط

 ( 207اًمقاىمدي: حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ واىمد .)هـ 

 ،قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت 1حت٘مٞمؼ: ُم٤مرؾمدن ضمقٟمس، ط اعمٖم٤مزي ،

 م. 2006 -هـ 1417

  .إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق اْلريب 

  همري٥م اْلدي٨م، حت٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمَمن سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕم٤مسمد، ضم٤مُمٕم٦م أم

 هـ. 1405، 1اًم٘مرى، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ط

  .أسمق سمٙمر ضم٤مسمر اجلزائري 

  هذا اْلٌٞم٥م حمٛمد واْلٙمؿ، اعمديٜم٦م  ي٤م حمٌل ، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم

 م. 2008 -هـ 1429اعمٜمقرة، 

  .أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمَلم سمـ قمٌدالِل اًمٌٖمدادي 

 دائر اعمٕم٤مرف 1همري٥م اْلدي٨م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌداعمٕمٞمد ظم٤من، ط ،

 م. 1964هـ/1384اًمٕمثَمٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد، 
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  .أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهر 

 دار إطمٞم٤مء ، 1هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م، ط

 م. 2001اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 

  .أمحد اْلداد 

  أظمَلق اًمٜمٌل  ،ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، ط، دار اًمٖمرب اإلؾمَلُمل

 سمػموت. 

  .أمحد اًمزي٤مت، طم٤مُمد قمٌداًم٘م٤مدر، حمٛمد اًمٜمج٤مر 

  .اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، اعمٙمت٦ٌم اإلؾمَلُمٞم٦م، شمريمٞم٤م 

  .أمحد خمت٤مر قمٌداْلٛمٞمد قمٛمر 

 قم٤ممل اًمٙمت٥م، 1، طاًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م ،

 م. 2008هـ/1429

  .أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري 

 ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، 7اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمحٞم٦م، ط ،

 م. 2007 -هـ1448

  .اْلًٞمٜمل ُمٕمدي 

  حمٛمد دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، 1ذم قمٞمقن همرسمٞم٦م ُمٜمّمٗم٦م، ط ،

 م. 2006-هـ 1427دُمِمؼ، 
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  .محقد سمـ ضم٤مسمر اْل٤مرصمل 

  دقمقة اًمٜمٌل هـ 1419، دار اًمًٚمؿ، اًمري٤مض، 1ًمألقمراب، ط- 

 م. 1998

  .طمٜم٤من اًمٚمح٤مم 

 دار اًمٗمٙمر ، 1هدي اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اًمتٖمٞمػم آضمتَمقمل ، ط ،

 م. 2002 -هـ 1423دُمِمؼ، 

  .راهم٥م اًمنضم٤مين 

 ُم١مؾم٦ًم اىمرأ، اًم٘م٤مهرة، 1أظمَلق اْلروب ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ط ،

 م. 2010 -هـ  1431

  .ؾمٚمٞمَمن اًمٕمقدة 

  دار اإلؾمَلم، اًمري٤مض، 1اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، طىمْم٤مي٤م وُم٤ٌمطم٨م ذم ،

 م. 1996 -هـ 1416

  .ص٤مًمح اًمِم٤مُمل 

 هـ 1429، اعمٙمت٥م اإلؾمَلُمل، سمػموت، 2ُمـ ُمٕملم اًمًػمة، ط- 

 م. 2008

  .صٗمل اًمرمحـ اعم٤ٌمريمٗمقري 

 دار اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، سم٤ميمًت٤من، د.ت. 1اًمرطمٞمؼ اعمختقم، ط ، 
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  .قم٤مشمؼ اًمٌَلدي 

 هـ 1401دار ُمٙم٦م، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ، 1ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م، ط- 

 م. 1982

  .قمٌداًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي 

 ُم١مؾم٦ًم 1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمَلم اعمٜم٤من، ط ،

 م. 1999 -هـ 1420اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت 

  .قمٌداًمقه٤مب ٟم٤مس اًمٓمريري 

 هـ 1431، اإلؾمَلم اًمٞمقم، اًمري٤مض، 2ىمّمص ٟمٌقي٦م، ط- 

 م. 2010

  .قمكم حمٛمد اًمّمَليب 

  دار اعمٕمروم٦م، 2اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث، طاًمًػمة ،

 م. 2008 -هـ 1429سمػموت، 

  ، اإلٟمنماح ورومع اًمْمٞمؼ ذم ؾمػمة أيب سمٙمر اًمّمديؼ، دار اًمتقزيع

 م. 2002هـ/1423اًم٘م٤مهرة، 

  .قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م 

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 3ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب اًم٘مديٛم٦م واْلديث٦م، ط ،

 م. 1982 -هـ 1402

 



 

 351 

 قيمٞمؾ. حمٛمد اًمًٞمد اًم 

  شم٠مُمَلت ذم ؾمػمة اًمرؾمقلهـ 1416، داراعمجتٛمع ،ضمدة، 1، ط

 م. 1995 -

  .حمٛمد أحمزون 

  ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل دار 1ذم اًمدقمقة ُمـ ظمَلل اًمًػمة اًمّمحٞمح٦م، ط ،

 م. 2002 -هـ 1423اًمًَلم، اًم٘م٤مهرة، 

  .حمٛمد سمـ أمحد سم٤مؿمٛمٞمؾ 

 دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، اًمًٕمقدي٦م، دار 3ُمقؾمققم٦م اًمٖمزوات اًمٙمؼمى، ط ،

 م. 2006 -هـ 1427ًمٜمٌقي، ُمٍم، اهلدي ا

  .حمٛمد سمـ ؾمٞمدي اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

  ُمٜمٝم٩م اًمرؾمقل  ذم دقمقة أهؾ اًمٙمت٤مب ، ُمٙمت٦ٌم أُملم حمٛمد أمحد

 ؾم٤ممل. 

  . حمٛمد سمـ ص٤مُمؾ اًمًٚمٛمل 

 دار 1اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م )أمهٞمتٝم٤م، أىم٤ًمُمٝم٤م، ُم٘م٤مصد دراؾمتٝم٤م(، ط ،

 م. 2006 -هـ 1427اسمـ اجلقزي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 

 سمـ ومتقح سمـ قمٌدالِل سمـ ومتقح سمـ محٞمد إزدي اعمٞمقرىمل  حمٛمد
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 353 

  .قمّم٤مم حمٛمقد 

  طمقارات اًمٜمٌل  ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب وقمغم أي رء ٟمتح٤مور، جمٚم٦م

ٙمٛم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اعمديٜم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، ُم٤مًمٞمزي٤م، ضم٤مُمٕم٦م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  اعمح

 2231 -9735ىمًؿ اًمدقمقة وأصقل اًمديـ، رىمؿ 
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